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Sammanställd kursutvärdering

Denna rapport innehåller utvärderingsresultaten för kursen Environmental Management Systems
(NML702-NE235-V10).

Kursens övergripande betyg presenteras först och följs av genomsnittet för följande avdelningar i
utvärderingen:
- Generellt om kursen

I rapportens andra del presenteras resultaten för varje fråga individuellt.

This report contains evaluation results for Environmental Management Systems (NML702-NE235-
V10):

The global indicators are listed first, followed by the individual average values, consisting of the
following scales:
- Generellt om kursen
 

In the second part of the analysis the average values of all individual questions are listed.

Denna rapport har även distribuerats till:
     -Ämnesansvarig
     -Avdelningsledaren
     -Studentkåren
     -Arkivet
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Environmental Management Systems (NML702-NE235-V10)
Response rate = 14.3% (6/42)

Overall indicators

Global Index +-
av.=3.6
dev.=0.4
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1. The course in general +-
av.=3.6
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1. The course in general

Are you satisfied with your own effort during the
course?

1.1)
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av.=3.3
dev.=0.8

0%

1

16.7%

2

33.3%

3

50%

4

How would you grade the content of the course?1.2)
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How would you grade the organization and teaching
of the course?
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How would you grade the performance of Gotland
University in regard to arrangements besides the
actual teaching
(facilities, IT, administration and so on)?

1.4)
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Would you recommend this course to other
students?
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Very much soNot at all n=6
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What, in your opinion, would further develop and improve this course?1.6)

Färre diskussionsämnen, vilket ger mer omfattande och djupa diskussioner. Annars är kursen jätte intressant och mycket givande!

It had been good with some more practical examples of EMS from some real cases if it's possible.

Maybe gather more information in the course document to get it a bit more clear. Otherwise I have nothing more to comment on. It has
been an great and instructive course!

Mer fokus på EMS och lite kortare introduktion. Dock är en introduktion i det formatet väldigt lärorik och motiverande, men behöver
inte vara riktigt så lång.

Webbplattformen fungerade inte på önskvärt sätt. Det fanns begränsningar i hur mycket man kunde skriva i forumet. Det man skrev
"klipptes" av utan förvarning innan det publicerades. Borde komma en varningssignal först, så man får en chans att förkorta ner det
man vill säga. Så som systemet är uppbyggt inbjuder det inte till en livlig diskussion i forumet, utan studenter gör endast isolerade
inlägg (mer som svar på lärarens frågor). Det är synd, eftersom en kurs som denna, med deltagare från många olika länder, just skulle
kunna utnyttja denna unika situation och inbjuda till givande diskussioner. Sen tycker jag att studenter som inte håller givna tidsramar
inte ska få skicka in sina bidrag. I varje fall inte i de fall då det är sagt att de ska skicka vidare sina rapporter till andra studenter för
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bedömning. När det droppar in rapporter 2-3 dagar efter utsatt deadline borde dessa studenter skicka in sina rapporter direkt till
läraren, och själva få ta konsekvenserna av att de är sena, i stället för att fördärva tidplanen för de andra studenterna. Detta är ju
faktiskt en universitetskurs, och det går ju inte att komma 1-3 dagar för sent till en tentamen - så här borde ni vara lika "stränga", om
det inte finns synnerliga skäl för en försening.

Är rätt ovan som datoranvändare men har ändå lyckats kommunicera bra med kursdeltagarna.
Kanske kan man ha mer populärvetenskap som diskussionsämne när det gäller miljökunskap.
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Profile
Subunit: Vindkraft
Name of the instructor: Göran Wall
Name of the course:
(Name of the survey)

Environmental Management Systems

Comparative line: Hela HGo VT-HT09

1.1) Are you satisfied with your own effort during the course? Not at all Very satisfied av.=3.3
av.=3.1

1.2) How would you grade the content of the course? Very bad Very good av.=4
av.=3.3

1.3) How would you grade the organization and teaching of the course? Very bad Very good av.=3.5
av.=3.1

1.4) How would you grade the performance of Gotland University in regard to
arrangements besides the actual teaching
(facilities, IT, administration and so on)?

Very bad Very good av.=3.2
av.=3.2

1.5) Would you recommend this course to other students? Not at all Very much so av.=4
av.=3.3


