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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 26

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Från föregående års kursanalys noteras att:
- Kraven runt bedömningen/betygsättningen av arbetena och arbetsprocessen behöver förtydligas och
kommuniceras.
- Mål och metoder behöver diskuteras i handledargruppen, samt skapa mera enhetliget för hur studenterna
handleds och att detta kommuniceras.
- Instruktioner runt opposition.
- Möjligheter till att testa arbetssättet i föregående kurser skulle undersökas.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-07-04

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Industriell ekonomi - examensarbete, 30 hp (FEAE03)
Kursansvarig: Magnus Lestelius





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Analys
Enkäten har besvarats av en tillräckligt stor andel kursdeltagare för att svaren skall kunna ses som att de ger en
representativitet. Studenternas svar stämmer i stor utsträckning bra med vad kursansvarig anser kunna ha förväntat sig och
möter den kursutveckling som föregått denna kursomgång. Det visar även att fortsatt kursutveckling är nödvändig, speciellt
på områdena som gäller lärandemålen i relation till vad studenterna skall uppnå (bedömningskriterier) och att lärarnas
handledarinsatser behöver koordineras för det innehållsliga och genomförandemässiga. Det gäller även
organisation/administration av kursen, där problemlösning varit en arbetsuppgift som tagit mycket tid i anspråk samt att
utforma arbetssätten längs vägen. Därför är det förståeligt att omdömen och synpunkter tar upp detta.

Förutom kritik vad gäller administration och genomförande återkommer studenterna till vad som karakteriserar ett
examensarbete i industriell ekonomi och tiden för att presentera sitt arbete vid slutseminariet. Återkopplingen är befogad.
Två-handledarsystemet (en från ekonomi och en från teknik/matematik) har använts för att försöka komma till rätta med det
ingenjörsmässiga innehållet. Studenterna upplever det inte som tillräckligt, varför det måste förstätta ägnas fokus i
utvecklingsarbetet för programmet (och inte enbart examensarbeteskursen). Tiden att presentera och diskutera
examensarbetet fick också kritik. Den insats som studenterna gjorde var i allmänhet bra (både presentation och
opposition), men det är rätt att det kunde ges mera tid. Presentationerna och opposition/diskussion kunde förlängas
(dubbleras i tid?). Samtidigt bör det noteras att studenterna har ett ansvar att kontinuerligt underhålla diskussionen i
"projektgruppen" (de själva, handledare, och representanter på företag) vad gäller arbetets fortskridande. Det är en del av
det ingenjörsmässiga arbetssättet och har påpekats under kursen gång. 

Programperspektivet i denna kurs är förstås tydligt genom dess roll i utbildningen och som varande det självständiga
arbete som avslutarr denna. Svårigheten att finna balansen mellan teknik, matematik och ekonomi, som är Industriell
ekonomi är något kursen fortsätter att arbeta med. Examensmålen under Värderingsförmåga och förhållningssätt har tagits
i fokus denna kursomgång. 

Detta har genomförts till viss del i denna omgång
- Detta har funnits tillgång till
o Mall för handledarutlåtande (inför betygssättning) och processbeskrivning har funnits tillgänglig för alla på ItsLearning.
o Instruktioner för oppositionen har funnits tillgänglig för alla på ItsLearning.
o Krav på att studenterna adresserar frågan om Hållbarhet i sina arbeten.
- Andra saker har inte blivit fullständigt genomförda
o Ett enhetligt arbetssätt för handledarna har inte utformats färdigt. Handledarna har arbetat under en högre grad av
enhetlighet denna kursomgång, p.g.a. större styrning. Men det har inte fungerat fullt ut. Den helt gemensamma synen på
mål och metoder för ett Industriell ekonomi-exjobb har inte funnits.



o Möjligheterna för studenterna att testa arbetsätten som finns i examensarbeteskursen i förevarande kurser har inte
utvecklats fullt ut. Den kurs som föregår examensarbetet (IEAE01) har dock givit studenterna bra möjligheter att utforma
sina idéer för examensarbetet, testa dessa kritiskt och ta kontakter med företag inför examensarbetet.
o Tidigt säkrande av handledarresurser.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Därför förordas att ytterligare tid läggs på att utveckla examensarbeteskursen. Flera aspekter och faktiska tillvägagångssätt
i kursen skall utvecklas:
- Bedömningskriterier (vad krävs för vilket betyg, både vad gäller genomförande och rapportering) måste utvecklas och
kommuniceras till studenterna. Kraven på arbetsprocessen och rapporteringen skall ha en ingenjörsmässighet som passar
utbildningen. 
- Hur handledarna utses och hur de handleder. Innan kursens start genomfördes möten med lärarna för att diskutera detta.
Närvaron vid möten var liten, varför det inte är märkligt att studenterna har uppfattningen om att lärarnas bemötande inte
var bra.
- Industriell ekonomis särart måste utvecklas och kommuniceras till studenterna.
- Hanteringen av It?s Learning som plattform (av kursansvarig) skall bli mera distinkt.
- Exempel på examensarbeten och balansen mellan ekonomi och teknik kan redogöras för i kursen som föregår
examensarbetet, IEAE01.
- Processen för att utse handledare skall utvecklas ytterligare (ske tidigare och sedan måste handledarna sinsemellan
utforma sitt arbetssätt tillsammans och enhetligt).
- Ge mera tid för presentation och opposition vid slutseminarium.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


