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Kurs 

Reglerteknik Civ / Automatic Control Civ 

Kurskod 

ELGB11 

Hp 

7.5 

Program 
 X  programkurs           fristående kurs         uppdragsutbildning 

Termin i program 

5 

Kursdatum 

Lp 5 (v 45-03) 

Antal registrerade på kurs 

12 students 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter / deltagande vid muntlig 

kursutvärdering:    6 students  

Kursens tidsfördelning av olika moment (lärarledd tid per student) 
Total schemalagd 
lärarledd tid 

33 t 

Föreläsningar 

 

18 t 

Grupper (övningar, lab, 
seminarier) 

15 t 

Verksamhetnära tid (VFU, 
studiebesök mm) 

    

Handledning 

    

Genomströmning och betygsutfall (ange antalet 
tentatillfällen)   

Ordinary exam:   

5: 3 st,  4: 2 st,  3: 6 st,  U: 1 st,  Did not write: 0 st 

Har kursens mål examinerats 

Ja. 

 
Förändringar till detta kurstillfälle 

Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  
 
 
 
Detta kurstillfälle, uppföljning (dokumentation av kursuppföljning arkiveras med kursanalys) 

Studenternas synpunkter; om måluppfyllelse; svarade examinationen mot kursmålen; var man nöjd med kursen; 
annat. Har studenterna föreslagit förbättringar?  

The course content was in general good and if a course project is considered, it is too much to have three 

laboratory sessions. More time for solving exercises (either from the lecture session and/or from the solving 

session) is desirable. 

 
Lärarens synpunkter och kommentarer.  

The course project may help students to enhance their practical experience and understanding of the 

proposed system but some additional work has to be done by students. The time for each of the 

solving exercise session was scheduled for 45 minutes but for several sessions only few students 

attended voluntary. 
 
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

The course project will be taken into consideration. An extension for the time for each solving exercise 

session will be considered 

 

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit 

YES. 
 

Namnförtydligande 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 
 

Namnförtydligande 

Jorge Solis 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 
 

Namnförtydligande 

Jorge Solis 

 


