Vattenresursteknik
MV0190, 30117.1213
5 Hp
Studietakt = 35%
Nivå och djup = Avancerad
Kursledare = Abraham Joel

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2013-03-15 - 2013-04-15
Antal svar
7
Studentantal
30
Svarsfrekvens
23 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

Antal svar: 7
Medel: 32,1
Median: 31-40
0-10: 0
11-20: 0
21-30: 3
31-40: 3
41-50: 1
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

Antal svar: 7
Medel: 3,3
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 5
4: 2
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

3. Hur har informationen/administrationen i samband med kursen fungerat?

Antal svar: 7
Medel: 3,4
Median: 3
1: 0
2: 2
3: 2
4: 1
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

Antal svar: 7
Medel: 3,7
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 2
4: 2
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

Antal svar: 7
Medel: 3,1
Median: 3
1: 0
2: 1
3: 4
4: 2
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

6. Jag anser att kursen har behandlat alla lärandemål som anges i kursplanen. Om Du markerar (1), (2), (3),
eller (4) ange vilket/vilka lärandemål som blivit otillräckligt behandlade.

Antal svar: 7
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 2

5: 4
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

Antal svar: 7
Medel: 3,9
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 2
4: 4
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

8. Jag anser att diskussionsklimatet under kursen har varit bra.

Antal svar: 7
Medel: 4,0
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 3
4: 1
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

9. Jag anser att nödvändig infrastruktur kring undervisningen som lokaler och utrustning har fungerat
ändamålsenligt.

Antal svar: 7
Medel: 4,1
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 2
4: 2
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Läraren har inte lämnat några kommentarer

Studentrepresentantens kommentarer
Kurssammanställning för Vattenresursteknik
Antal svar: 7 stycken (av 30 dvs 23 %)
1)
I snitt har eleverna lagt 32 timmar per vecka på kursen. Den har vart intensiv då Vattenresursteknik vart den enda
kurs som lästs under tre veckor.
2)
De allra flesta tycker att förkunskaperna vart lagom inför kursen. Vissa områden har kommit upp i andra kurser och
därför har man känt igen dem.
3)
Information och administration har fungerat bra (3.5 av 5) under kursen, dock hade det vart bra om
schemaändringar lades upp på kurshemsidan så man inte missar dem om man inte går på föreläsningarna.
4) och 5)
Helheltsintrycket av kursen är gott/mycket gott (3.7 av 5) och svårighetsgraden på kursen har vart lagom.
6) och 7)
Samtliga tycker att alla lärandemål som anges i kursplanen är behandlade och att betygskriterierna var tydligt
formulerade och enkla att förstå.
8)
Diskussionsklimatet under kursen har vart bra, vill man har mer diskusioner så skulle det vara bra att förbereda
diskusionsuppgifter och dela in klassen i mindre grupper som läraren kan gå runt till. Försöker man hålla
diskussioner i helklass så är det många som inte kommer att prata. Vissa finner det dock alltid lätt att ställa frågor
och funderingar och tycker att det vart en lagom stor grupp.
9)
Samtliga instämmer i att det fungerat ändamålsenligt med lokaler och utrustning (förutom WEPP, men det visste ni
ju redan).
10)
Eleverna har läst 34,2 % av kurslitteraturen.
”Den verkar väldigt intressant, men tyvärr har det inte funnits så mycket tid till att läsa den under kursens gång
eftrsom den varit så intensiv. Det hade varit bra att kunna fördjupa sig i det som gås igenom på föreläsningarna i
kurslitteraturen, vilket det inte kändes som att det fanns möjlighet till. Kände att det vid flera tillfällen hade varit bra
att kunna titta i kurslitteraturen när jag inte förstod något från föreläsningarna, men hittade då inte det i litteraturen.” ”
Pärmen var rörig och det har varit svårt att veta vad man ska läsa. bättre skulle vara att lägga ut den info som
behövs på kurshämsidan så kan man välja om mna vill skriva ut eller inte. ”” Det som behövdes för
inlämningsuppgifter och labbar. Samt bläddrade igenom pärmen (och läste vissa delar) inför tentan. ”
11) och 12)
Eleverna tycker att föreläsningarna vart ganska givande (3.7 av 5) med bra blandningar mellan olika områden och
mycket bra gästföreläsare. Antalet föreläsare var bra, fler behövs inte.
13)
Inlämningsuppgifterna har vart relevanta för kursens innehåll och det var bra att man fick prova på många olika
moment.
14)
Lagom med tid var avsatt för att hinna göra klart övningarna, ett stort plus för att tid var avsatt i schemat för
inlämningsuppgifterna! Hann man ändå inte med hade man tid då vi inte var schemalagda 40 timmar per vecka.
15)
Instruktionerna inför övningarna var tydliga men skulle kunna struktureras upp bättre. Ibland upplevdes det att det var
mer information än nödvändigt och ibland var det otydligt. Instruktionerna för täckdikningsuppgiften skulle kunna
göras mer tydlig samt diskussionsfrågorna på slutet av inlämningsuppgift 4 som var svåra att förstå.
16) och 17)
Lärarna har vart entusiastiska och hjälpsamma och kunnat förmedla kunskap på ett bra sätt. Dock säger en
kommentar ”det känns som att lärarna inte vet vad vi kan, nivån på det jag lärt mig under kursen känns väldigt låg”.

kommentar ”det känns som att lärarna inte vet vad vi kan, nivån på det jag lärt mig under kursen känns väldigt låg”.
18)
Förbättringar
”Hec-ras-övningen: Det vore bättre om man kunde få en kortare genomgång och tydliga instruktioner så att man
kunde jobba mer självständigt. Instruktionen till täckdikningsuppgiften kan göras lite tydligare, liksom
diskussionsfrågorna på slutet av inlämningsuppgift 4. Alternativt skulle dessa frågor kunna behandlas lite mer under
föreläsningen.” ”Bättre instruktioner till inlämningsuppgifter och övningar. ”
19) och 20)
Tentan var bra! Och sammanfattningsvis var det en bra och bred kurs och kul med ett internationellt perspektiv. Bra
att få testa på olika uppgifter och dataprogram, men kändes ibland som att instruktionerna var för bristfälliga för att
man skulle kunna göra dem på ett bra sätt. Kursen har varit jätteintressant och det var roligt med så engagerade
lärare!

Kontakta support: it-stod@slu.se - 018-67 6600

