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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

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.
Kursen har haft samma upplägg ett antal år och det har inte varit några förändringat i år.
Upplägget på kursen är att först ha alla hydraulikföreläsningar, sedan hydrauliklaboration. Efter detta pneumatik/PLCföreläsningarna följda av PLC-laboration. Detta uppskattas av studenterna.
För hydraulikdelen delas lösningsförslag ut till samtliga räkneuppgifter. Detta är förslag som inte är helt genomarbetade. I
samband med föreläsningarna och även på annan tid kan studenterna fråga om lösningar. Det har varit många studenter
som har tagit diskussioner om uppgifter, men alla har inte utnyttjat möjligheten.
Vid examinationen angavs fel provkod på de två olika tentorna som delades ut. Detta gjorde att studenterna inte fick alla
frågor på en gång.
Kursen har fått sämtre betyg i åt jämfört med tidigare i enkäten. Dock under 25% svarande.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
De flesta studenterna i enkäten svarar att de lagt ned 10-14 timmar per vecka på kursen. Detta gör att vi måste motivera
studenterna att göra flera räkneuppgifter och att diskutera uppgifter som de har svårt med.
För att miska stressen vid examination ska tentamensfrågorna göras tydligare och kontroll ska göras så att alla frågor är
med i tesen.

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

