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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 13/02-14 

Kurs Surface technology and tribology 

 

Hp 

7.5 

Kurskod 

MTAD 19 

Programkurs……X 

Fristående kurs……(for exchange students) X 

Uppdragsutbildning…….                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

5 

Kursdatum/läsperiod 

Lp 5 

Antal registrerade på kurs 

11 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

11 

Hst  

1.5 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

1.0 

Genomströmning ( %) 

95% 

Har kursens mål examinerats? 

Yes 

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

 

The course was in principle the same with some changes in improved content of the Lubrication part 
given by Hans Löfgren 

 

 

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

 

The students evaluated the course content positively, most have a good impression of the course and 
thought that the teaching was good. Both, course content and teaching quality were evaluated 4 of 5 
max. Some recommendations  were on structure of the course, students mentioned that a project with 
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focus on practical issues in tribology would be valuable. 

 

3 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen: 

 

Many students who were involved in the course have experience in Formula Student project, they 
already understood problems caused by tribological issues in real automotive applications. This made 
the course start to be easy. 

 

 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

 

A compendium with questions and home assignments would be suitable to prepare for better working 
through the course materials and tasks.. 

 

 

Intygar att student har beretts möjlighet att delta / 
har deltagit 

 

Namnförtydligande 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 
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