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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Utöka och fördjupa inslaget av ytmodellering i Style. Skriva nya delar till kompendiet. Lärarkompetensen måste
öka på detta område.
Justera kursplanen så att den stämmer.
Se över hur det kan bli tydligare vad som är kraven för de olika uppgifterna.
Studentförslag :
Justera tiderna för när lärare är i CAD-sal. Hellre 14-15 när lektionen är 13:15-17:00.
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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.

Många kom inte på föreläsningar i CAD då det upplevdes som för mycket knapptryckning. I samma läsperiod gick
hållfkursen som prioriterades av många. Kompendiet är gjort så att uppgifterna kan lösas med knapptryckeri, MEN för att
komma längre och få möjlighet att göra robusta modeller ges CAD-teori föreläsningarna. Det verkar som om många inte tar
sig tid att gå igenom kompendiet eller att gå på föreläsningarna. 
Ytmodelleringsdelen i kursen utökades i år med demonstration av "Freestyle" för att de fler verktyg att använda vid den
större inlämningsuppgiften, Kniven. Dock var intresset litet och det var få som använde sig av möjligheten. 
Studenterna upplever att det är otydligt vilka uppgifter som ska göras och vilka krav det är på uppgifterna. Det har varit uppe
även tidigare och anstängningar har gjorts för att vara tydlig. 
Övriga kommentarer är att tempot är lågt, eller för högt. DEtta är ett känt problem när studenterna kan ha mycket olika
förkunskap. 
Seminariet med ritningarna uppskattades. Även den större inlämningen där studenterna får en uppgift att gå hela vägen
från skisser till modell och färdig produkt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Till nästa kurs ska inlämningarna ändras så att det bara finns information på ETT ställe vad som ska lämnas in och när det
ska lämnas in. 
Bättre information om vad föreläsningarna i CAD förväntas ge. Att det inte bara är knapptryckeri.

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


