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OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter.
A dministreras av lärarutbildningen kansli.
Kurs

Kurskod

Hp

Fordonskonstruktion II

MSGC 55

7,5 hp

Program
Fristående
________________________________________________________________________________________________
programkurs

X

fristående kurs

uppdragsutbildning

Kursdatum
7/1 2013

Kursansvarig lärare

Examinator
Leo de Vin

Termin i program

Göran Karlsson
Nivå (progression)

Antal registrerade på kurs
Antal besvarade
Antal deltagande vid muntlig
kvinnor/män
kursvärderingsenkäter
kursutvärdering
2
1/6
3
Kursens tidsfördelning av olika moment
Total
Föreläsningar Seminarier Laborationer Grupparbete Studiebesök VFU
Övrigt
schemalagd
tid
Genomströmning och betygsutfall för ordinarie tentamen

3 stud enter av 7 har läm nat slutrapport för kursen. 3st VG.

Föregående kurstillfälle - Bakgrund
Föregående kurstillfälles kursanalys, sammanfattning

En bra kurs där en viss förvirring angående examination förelåg. Det behövs bättre direktiv vad
som krävs för godkänt respektive VG.
Förändringar till detta kurstillfälle
En tydligare instruktion har utformats av ansvarig lärare och examinator där kraven framgår bättre.
Studenterna har fått mer tid att genomföra sitt arbete.
Detta kurstillfälle
Har kursen uppfyllt de mål (förväntade studieresultat) som finns i kursplanen? Har arbetsbelastningen varit rimlig?
Svarade examinationen emot de förväntade kursresultaten? Har eventuella förändringar i kursen gett förväntad effekt?
Var studenterna nöjd med kursen?

Kursens m ål är uppfylld a och d e stud enter som läm nat sina rapporter i tid har alla
uppfyllt kraven på VG! Det är en kurs m ed m ycket självständ igt arbete d är stud en terna
har eget ansvar för inläm ning i tid sam t får utform a sitt arbete ganska fritt. Alla
stud enterna utom 1 är nöjd a m ed kursen.
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt
Tydligare information om deadline kommer att göras från kursansvarig, detta kan göra att fler
rapporter kommer in i tid. Arbetsformen kommer inte att ändras.
Student har beretts möjlighet att delta/deltagit

JA Niklas Stenqvist och Lottie Alfredsson
Kursansvarig lärare
Göran Karlsson
Examinator
Leo de Vin

