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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 11

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 29

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vi funderade på att introducera en annan typ av projektuppgift.
Vi skulle försöka att fördela föreläsningar ännu mer (dock svårt att schemalägga med många labbtillfällen).
Fortsatt arbete med att minska antalet powerpointbilder.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-12-04

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.
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Kursansvarig: Leo de Vin





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.

Den nya inlämningsuppgiften verkar fungera bra. Meningen är att studenterna får bättre förståelse för skärparametrar och
det verkar ha fungerat. En kommentar är att den kan lika väl vara en gruppuppgift (nu var den en individuell inlämning). En
annan - muntlig - kommentar var att det borde finnas mer om fräsning. Denna två punkter har vi emellertid ändrat för
MTGC13 och så kommer det även att bli vid nästa kurstillfälle MTGB14.

Att "allt finns på powerpointen" stämmer. Jag anser att föreläsningarna borde vara väldokumenterade, en student som
missar en föreläsning (t.ex. sjukdom, extrajobb osv) ska inte drabbas av detta. Dock försöker jag ständigt att minska antalet
bilder eller att ersätta text med figurer. Som kompromiss "gömmer" jag allt oftare bilder med text men de finns då tillgängliga
på Itslearning för de som inte kommer till aktuell föreläsning.

Det som länge stod på önskelistan, plåtvalsning, tog vi nu med i föreläsningarna då det passade till studiebesöket
(Voestalpine Precision Strip). 

Vettig genomströmning på tentamen, cirka 85 %. Ny för i år var att studenterna får en liten formelsamling (4 sidor) vilket
möjliggör att ställa lite annorlunda frågor.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inlämningsuppgift med mer fräsning och som gruppuppgift (individuell inlämning dock möjlig).

Eventuellt fundera på fler inlämningsuppgifter med syfte att stimulera pluggandet tidigt i kursen.

Fortsatt arbete med förbättring/minskning av powerpointer.

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


