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Kursanalys 

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som 
prefekt delegerar till. 

 

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. 
Administreras av lärarutbildningen kansli. 
 

Datum    2014-02-20 

Kurs    Introduktionskurs M,  

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

MSGA17 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

1 

Kursdatum/läsperiod 

2013 lp4 

Antal registrerade på kurs 

[antal registrerade]  

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

3 

Hst  

[Hst]  

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

[Hpr]  

Genomströmning ( %) 

[%]  

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Helt ny kurs som gick för första gången. Förändringar från tidigare kurs: 
Inget studiebesök. 
Ingen skissteknik (ämnat för IoD vid samläsning) 
Mer inriktat på maskiningenjörerna för att visa vad de ska hålla på med: 
Större moment med CAD 
Fyrleds-mekanismer 

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 

Studenterna var nöjda med kursen 
Kritik riktades bara mot upplägget av föreläsning i presentationsteknik och presentation av 
laborationsredovisningen. Det upplevdes som om de inte hängde ihop. 
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Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Kritiken mot upplägget av presentationstekniken kan åtgärdas med tydligare information. 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Tydligare koppling och mindre tid mellan föreläsning i presentationsteknik och presentation av 
laborationsredovisningen. 

 Mera handledd och tydligare första uppgift i CAD, då många studenter har liten datorvana. 

 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, 
student/ lärares underskrift 

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 
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