
Grunddata från Ladok

Kurskod: MSGC28

Anmälningskod: 27509

Termin: VT-17

Startvecka: 201704

Slutvecka: 201713

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 26

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-05-01

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
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Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Reflektion från student: "Vi har alltid diskuterat kring hur vi ska konstruera, varför, samt vad som
är viktigast att räkna på. Vi har lärt oss att analysera, diskutera, designa och konstruera efter vår egen
tankeförmåga vilket jag tycker har gett enormt mycket i jämförelse med ?konkret uppgift, singulärt
svar?."
Denna reflektion speglar vad jag vill att studenterna ska ta till sig i denna kurs. 
Övrigt som sägs i reflektioner är att studenterna har använt sig av mekanik, hållf., konstruktion och tillverkning. 
PULS-mötena varje vecka med återkoppling upplevs som mycket positiva. Mötena gör att projektet får en piska, men också
att små problem diskuteras och får en snabb lösning. Det är inte riktigt PULS-möten, de är längre och innehåller mera
återkoppling. 

Staplarna i diagrammen ligger till vänster.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Tryck hårdare på att grupperna måste sätta upp regler för hur arbetet ska genomföras. Detta inbegriper: Respekt för tider,
Överföring av kunskap mellan gruppmedlemmar (PULS-möte varje arbetsdag inom gruppen?), Bättre tidplaner.
Det sammanfattande pappret som ska med till PULS-mötet, A3-pappret, måste bli bättre.
Tidskrävande förberedelse är att få in nya konstruktionsuppgifter. 
Få in mera konstruktionsstödsmetoder.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


