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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.

kursen var bra rakt igenom

Man skulle kunna ha räknestuga till nästa år det kan vara väldigt nyttigt

Krävdes kanske mer timmar plugg eftersom det är en bred kurs som kommer vara grund för framtida kurser.

Väldigt givande att ha diskussionsmoment under föreläsningarna. Gillar att vi hade ett par uppgifter att lösa istället för att att
få många uppgifter, då kunde man sätta sig in i uppgiften. Ger bra exempel från det vardagliga livet så man förstår bättre.
Väldigt ensidig bok som gör läsningen tråkig, men kan förstå att det är svårt att hitta en bra bok.

Lite kortare föreläsningar för att uppehålla fokuset. Inte så många ekvationer då vi ansåg att det blev rörigt. Samt att få
lösningar till de rekomenderade uppgifterna direkt, då vissa lär sig av att kolla hur en uppgift har lösts. Annars en väldigt
intressant kurs!

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

some suggestions (Raza):

1. lecture time may be reduced to not more than 3 hours a day
2. not many equations in one slide
3. provide solutions to problems regularly to check if students have solved problems correctly.

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


