
Basic LADOK data

Course Code: DVAE08

Application Code: 30376

Semester: HT-17

Start Week: 201735

End Week: 201803

Pace of Study: 50%

Form of Study: Campus

Course Data

Number of questionnaires answered: 5

Number of first registrations[1]: 8

Changes suggested in the course analysis of the previous course date:
- Bättre planering av de aktiviteter som ska genomföras i respektive projekt så att arbetsinsatsen i de enskilda
projekten är någorlunda jämförbar.
- Försöka dela upp arbetete i de enskilda projekten på ett sådant sätt att det är enklare att följa upp på enskilda
studenters arbetsinsats.
T.ex. skulle detta kunna ske genom att bryta ned projektuppgiften i moduler, där varje modul tilldelas en student.

PUBLISHED COURSE ANALYSIS

Publishing date: 2018-02-06

A course analysis has been carried out and published by the course convener.

The Karlstad University evaluation tool is owned by the Professional Development Unit and is managed by the systems
group for educational administration, Student Centre.

Computer Engineering Project, 15 ETCS cr. (DVAE08)
Course convener: Karl-Johan Grinnemo



Analysis based on course evaluation, including comments fields. If information has been collected in other ways, it



should also be analysed here. Any effect of joint courses should be commented on.

Kursen bestod i år av två projekt med fyra studenter per projekt. Båda projekten genomfördes med lyckat resultat och
studenterna såg framförallt kursen som en god förberedelse inför deras examensarbete. Min egen reflektion på kursen är
att jag har fortfarande svårt att utvädera respektive students insats i kursen, och bedömer att för att kunna göra detta
behöver jag erbjuda projekt som enkelt kan brytas ned i moduler vilka enskilda studenter kan ansvara för. Behöver också
öka kravet på den teklniska rapporten. För närvarande accepteras rapporter på 15 sidor, borde vara åtminstone 25 sidor.

Suggestions for changes to the next course date.

- Projekten ska väljas så att de enkelt kan brytas ned i moduler där varje student blir ansvarig för en modul.
- Höj krav på omfattning av teknisk rapport från 15 till 25 sidor.

1. Number of first registrations for a course: First registration = the first time a student registers for a specific course.


