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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Kursanalys
Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som
prefekt delegerar till.
OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter.
Administreras av lärarutbildningen kansli.
	
  

Datum 20150604
Kurs

Forskningsprojekt DV

Hp

Kurskod

30

DVAD07

Programkurs

X

Termin i program Kursdatum/läsperiod

Fristående kurs

X

VT

Uppdragsutbildning ___

VT 2015

Sätt kryss!

Antal registrerade på kurs

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering

2

1

Hst

Hpr (efter 1 tentatillfälle)

Genomströmning ( %)

Har kursens mål examinerats?

1

1

100%

ja

Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys
Nothing.

Detta kurstillfälle, uppföljning
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig)

Due to the small number of students registered for the course, course evaluation has been done by
requesting email feedback. The following feedback was received:
whats good:
-current research and not a topic that many people have worked on before
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-good supervision through professor and PhD students
-weekly meetings and presentations
-flexible working hours
-own office with new computers
-good relationship between professor and students
whats bad:
-because of current research topic sometimes there was no contact person, but we would have
probably tried to solve the problems on our own anyway
what should be changed:
-maybe more focus on implementation of source code
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen
It is in the nature of research topic that sometimes new grounds need to be explored which requires the student
to explore independently new ways and figure out things by experimentation.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt
No change proposal

Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande
Andreas Kassler

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, Namnförtydligande
student/ lärares underskrift
Andreas Kassler

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift

Namnförtydligande
Andreas Kassler
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