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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

19 juni 2014

Kurs Examensarbete

Hp

Kurskod

22.5

ELGC11

Programkurs

X

Termin i program Kursdatum/läsperiod

Fristående kurs

___

6

Uppdragsutbildning ___

Vecka 4-23, vt 2014

Sätt kryss!

Antal registrerade på kurs

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering

[antal registrerade]

26

Hst

Hpr (efter 1 tentatillfälle)

Genomströmning ( %)

Har kursens mål examinerats?

[Hst]

[Hpr]

[%]

Ja

Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys
Inga större förändringar har gjorts.

Detta kurstillfälle, uppföljning
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig)
Det uppgavs att information om ett datum för muntlig redovisning kom sent.
Vissa svårigheter att hitta och tillgodogöra sig information på kursens websida rapporterades.
Byte av handledare skedde för några av studenterna under arbetets gång vilket kan vara negativt.
Ju starkare och bättre kontakter som finns mellan universitetet och företag, desto lättare att hitta
examensarbeten.
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Det rapporterades att det är lätt att hitta examensarbeten inom elkraft.
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen
En muntlig kursutvärdering gjordes i samband med de muntliga redovisningarna av examensarbetena.
Studenterna gavs också möjlighet att anonymt lämna in synpunkter skriftligt, men ingen student gjorde det.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt
Att säkerställa att all nödvändig information finns lätt tillgänglig.
Att försöka undvika byte av handledare under arbetets gång.

Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande

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

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift

Namnförtydligande
Magnus Mossberg
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