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Kursanalys 

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

Datum   2013-02-14 

Kurs    Ingenjörsroll i praktiken 

 

Hp 

15 hp 

Kurskod 

MSGB33 
 

Programkurs              ___  

Fristående kurs           X 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

[termin]  

Kursdatum/läsperiod 

Lp 3 

Antal registrerade på kurs 

2 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

Länk till enkät via S&R har mailats ut till studenterna. 

1 

Hst  

0,5 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

 

Genomströmning ( %) 

0 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

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

Inga förändringar var planerade till årets kurs. 

 

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

Studenterna nöjda med årets kurs. Kursens mål uppnådda och examinationen (muntlig redovisning och rapport) 
mosvarar kursmålen. 

Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Kursen är framtagen för att möjliggöra praktik för studenterna och få en inblick i arbetslivet. Det fungerar bra 
med individuella lösningar utifrån de olika praktikplatserna. Det som kan bli bättre är att öka 
examinationsgraden. Studenterna är dåliga på att lämna in den slutliga rapporten. En idé är att avsluta kursen 
med schemalagt tentamenstillfälle i skrivsal för rapportskrivning. Önskad effekt är att öka 
examinationsfrekvensen. 
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Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
En idé är att avsluta kursen med schemalagt tentamenstillfälle i skrivsal för rapportskrivning. Önskad effekt är att 
öka examinationsfrekvensen. 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Monica Jakobsson 

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

Kursanalysen mailad till studenterna som haft 
möjliget att komma med synpunkter 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Fredrik Thuvander 
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