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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Skriv separata kursplaner för de olika utbildningarna. Samordna de moment som kan samordnas.
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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.

Av frågorna kan man utläsa att examinationen följer kursmålen, att kursen är inte så tidskrävande, och att de flesta anser att
bemötandet var professionellt och tillmötesgående men en del upplevde det som undermåligt. Fritextsvar handlar om att 
1) studenter ogillar att ett enskilt arbete har upplägget att SMM börjar arbetas med i v.50 och ska vara helt klart den 20
december och att handledning sedan startar i v.02 med inlämning i stutet av veckan. Arbetet är på 4 hp, ca 2,7 veckor, så
det ska vara fullt möjligt att göra inom den tiden. En idé kan vara att tidigarelägga deadline för att SMM ska vara klart
eftersom studenterna då lär uppleva att de har mer stöd mellan detta och inlämningen.
2) Rörigt upplägg. Det fanns två scheman för EoM och två för bygg, i båda fallen ett för första delen av kursen (enskilt
arbete) och ett för andra delen av kursen (grupprojekt). Det i sig borde inte vara övermäktigt att hålla ordning på. Det jag
tror var problematiskt var sena ändringar i schemat för en del studenter. Detta berodde till del på snabba ändringar i
lärarbemanningen. Det skulle underlätta en hel del att ha separata kursplaner för Bygg och EoM.
3) Handledare handleder inte lika. Detta har vi förklarat för studenterna är ett ofrånkomligt faktum. Att en del grupper fick
längre tid på sig var olyckligt då det inte stämts av med övriga handledargruppen eller med kursansvarig.
4) Flummig kurs. Kursplanen fokuserar på projektmetodik, rapportskrivning och gruppdynamik. Detta kan säkert upplevas
som onödigt av de studenter som främst vill räkna och modellera.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Skriv separata kursplaner för de olika utbildningarna, samordna de moment som kan samordnas.
Tidigarelägg när SMM ska vara klart, så studenterna han få handledning under experimentfasen av det enskilda arbetet.

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


