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Avdelningen för Vindkraft

Sammanställd kursutvärdering

Denna rapport innehåller utvärderingsresultaten för kursen Miljöledning (TKT703-N1022-
H08).

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 Miljöledning (TKT703-N1022-H08):

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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Göran Wall, Miljöledning

Göran Wall
 

Miljöledning (TKT703-N1022), H08
Response rate = 35.7% (10/28)

Overall indicators

Global Index 1 4
1 2 3 4 av.=3.7

dev.=0.5

Generellt om kursen - +
1 2 3 4 av.=3.7

dev.=0.5

Legend
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Generellt om kursen

1.1) Är du nöjd med dina egna insatser under kursen? Inte alls Mycket nöjd
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1.2) Vad tycker du om kursens innehåll i sin helhet? Mycket dåligt Mycket bra
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1.3) Vad tycker du om kursens genomförande i sin
helhet?

Mycket dåligt Mycket bra
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1.4) Hur tycker du att det praktiska vid sidan om
undervisningen fungerat (lokaler, IT-resurser,
administration o.s.v.)?

Mycket dåligt Mycket bra
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1.5) Skulle du rekommendera denna kurs till andra
studenter?

Inte alls Absolut!
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1.6) Vad anser du skulle kunna utveckla och förbättra denna kurs?

Det skulle kanske varit bra med en enkel översiktsbild eller -text av de olika miljöledningssystemen (och termer) och
vilket förhållande de har till varann, då det är lätt att man blandar ihop sådant till en början. Vilka som finns och
kortfattat vad de omfattar och hur de används. Ex vad ISO 14000 är och vilket samband det har med ex PDCA-
cykeln, eller EMAS. Det skulle oxå vara bra med lite frågor emellanåt. Inga tidskrävande, utan enkla frågor med några
svarsalternativ, mest som en koll att man förstått det man läst. Sett till det stora hela har det varit en väldigt lärorik
kurs, och upplägget med forumet var klockrent! Det är alltid intressant att få läsa andras åsikter, det lär man sig
jättemycket på! Bra att man fick fördjupa sig i ett ämne, även sådana arbeten ger mycket. -Tack för en bra kurs,
fortsätt så!
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Mycket bra kurs, helt klart en av de bättre jag har läst. Ämnet var intressant och det blir ännu mer intressant och
motiverande när man har en lärare som brinner för sitt ämne och verkligen vill förmedla kunskap. Mycket bra, Göran
Wall!

Absolut en av de mest givande kurser jag läst. Lite små saker som inte flöt på under kursens gång, exempelvis rutor
för uppladdning och kommentarer som inte var iordning. 

Jag hade velat att det funnits förslag på svenskt litteratur i ämnet, som jag hade kunnat köpt.

Tydligare information från början om vad kursen kommer att innehålla och ett schema. Krav på mer diskussion mellan
studenterna i forumen skulle ge ett mer aktivt lärande. Men det måste vara en balans, så att det inte kräver mer tid än
kursen ska. Första veckorna är det nog svårt att få igång en aktiv diskussion.

En uppgift om något ämne där diskussion via telefon/videosamtal med "föreläsare" genomförs... detta för att eleven
skall visa sina färdigheter muntligt. 
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Göran Wall, Miljöledning

Subunit: Vindkraft
Name of the instructor:  Göran Wall
Name of the course:
(Name of the survey)

Miljöledning

Profile

1.1) Är du nöjd med dina egna insatser under kursen? Inte alls Mycket nöjd av.=3.4

1.2) Vad tycker du om kursens innehåll i sin helhet? Mycket dåligt Mycket bra av.=3.6

1.3) Vad tycker du om kursens genomförande i sin helhet? Mycket dåligt Mycket bra av.=3.8

1.4) Hur tycker du att det praktiska vid sidan om undervisningen
fungerat (lokaler, IT-resurser, administration o.s.v.)?

Mycket dåligt Mycket bra av.=3.6

1.5) Skulle du rekommendera denna kurs till andra studenter? Inte alls Absolut! av.=3.9
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