
Grunddata från Ladok
Kurskod: ELGA01

Anmälningskod: 25444

Termin: HT-15

Startvecka: 201545

Slutvecka: 201603

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 56

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 29%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga direkta förslag till förändringar föreslogs.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-29

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Kretsteknik, 7.5 hp (ELGA01)
Kursansvarig: Magnus Mossberg





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Möjligheten att under kursen kunna utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i
lärandemålen kan av de svarande studenterna beskrivas som ganska bra.

Flera studenter har lagt ner ganska mycket tid på kursarbete. Detta kan kopplas till det goda resultatet vid det ordinarie
tentamenstillfället. 

Studenternas möjligheter att under kursens examinerande moment visa om de uppnått de kunskaper, färdigheter och
andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen får beskrivas som god. Laborationsrapporterna är säkert av betydelse i
detta sammanhang.

Helhetsintrycket baserat på svaren, kontakter med studenter och det goda resultatet vid det ordinarie tentamenstillfället är
att kursen i stort fungerar väl.

Vad gäller genomströmningen är den betydligt högre sett till enbart det ordinarie tentamenstillfället. I resultatet som
rapporteras ovan för hel kurs ingår både tentamen och laborationer. 

Kursen samläses av högskoleingenjörsstudenter inom elektroteknik och högskoleingenjörsstudenter inom datateknik.
Samläsningen fungerar bra.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inför detta kurstillfälle byttes kurslitteraturen. Efter denna stora ändring inför detta kurstillfälle planeras inga större
förändringar inför nästa kurstillfälle.

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

2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.


