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Kursanalys 
 

Datum 2015-12-04 

Kurs 

  Differentialekvationer och vektoranalys 

Hp 

6,0 

Kurskod 

MAGB16 

Programkurs          [X] 

Fristående kurs         [   ] 
Uppdragsutbildning  [   ] 

Termin i program 

3 
Kursdatum/läsperiod 

LP4, HT2015 

Antal registrerade på kurs 

  5 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

  2 (+?) 
Hst  

  0,5 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

   0,2 

Genomströmning ( %) 

  40 % 

Har kursens mål examinerats? 

  Ja 
 

Förändringar till detta kurstillfälle 

Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

 Fanns inga sådana. 
 

Detta kurstillfälle, uppföljning 

Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät och muntlig): 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen: 
 Kursens upplägg, lärarens pedagogiska insatser, innehållet i undervisningen och studentens eget arbetes insatser i 

kursen lyfts fram som centrala som har skapat bra förutsättningar alt. goda möjligheter för att uppnå kursmålen. 

 Närvaron vid föreläsnings- och övningstillfällena var väldigt bra. 

 Synpunkterna om boken för differentialekvation delen av kursen är blandade. 

Kompletterande övningsuppgifter för differentialekvation delen av kursen kan vara ett tänkbart utvecklingsområde. 

 Alla som svarade på enkäten anser att 

- kursens mål (enligt kursplanen) klargjordes för sig tidigt vid kursstart och har framgått och uppfyllts 

- kursens examinationskrav och bedömningskriterier klargjordes för sig tidigt vid kursstart 

- det har funnits en tydlig koppling mellan kursens mål, undervisningen och examinationen 

- fördjupningsuppgiften (om kopplingen mellan vektoranalys och differentialekvationer) och diskussionen i 

samband med redovisningen var bra och givande 

- kursens itslearning-sida var utförlig, bra och hade tillräckligt med aktuell information 

- tillgången (på ITs) till stolparna i föreläsarens anteckningar var bra komplement till kursböckerna, och 

- kvaliteten på kursen som helhet förtjänar betyg 5 (där 5 är mycket bra). 

 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

 Inga förslag på förändringar i kursen föreligger. 

 

Intygar att student har beretts möjlighet att delta/ har deltagit 
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