
Grunddata från Ladok
Kurskod: MSGC12

Anmälningskod: 25970

Termin: VT-16

Startvecka: 201604

Slutvecka: 201623

Studietakt: 75%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 16

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-09-01

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, 22.5 hp (MSGC12)
Kursansvarig: Lennart Wihk





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.

Kursen har getts under många år med nöjda studenter. Förändringarna till årets kurs var att arbetet med utställningen
skulle fördelas på fler studenter, vilket fungerade bra.

Eftersom det är nya frågor går det inte att jämföra årets svar med tidigare svar. Helhetsbilden då det gäller frågan om
studenten utvecklat sina kunskaper och färdigheter i relation till lärandemålen har 4 av 5 svarat i mycket eller hög
utsträckning vilket är bra.

Om kursens examinerande moment gett möjlighet för studenten att visa att de uppnått kunskaperna och färdigheterna som
finns beskrivna i lärandemålen anser 4 av 5 att de fått göra det i mycket eller hög utsträckning, vilket är bra.

4 av 5 anger att de arbetat mer än 40 timmar per vecka med kursen.

2 av 5 anger att bemötandet från kursens lärare och övrig personal varit undermålig. Detta får följas upp.

Fritextsvaren handlar om rapportskrivandet och kraven på rapporten samt osäkerhet kring hur en opponering går till.
Framförs även önskemål om metodkurs innan examensarbetet. Progressionen kring rapportskrivande i programmet måste
ses över.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över upplägget kring rapportskrivande och opponering.
Ta upp frågan om metodkurs med programledaren.

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


