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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 21

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Innehåll och examination är önskvärt att se över till nästa år. 

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-08-19

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Strömningsmekanik, 7.5 hp (EMGA13)
Kursansvarig: Lena Brunzell





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.

Ytterligare möjligheter till laborationer har funnits i kursen detta år. 

En ytterligare kursvärdering har gjorts halvvägs in i kursen, dock har endast två svarat enligt nedan: 

Har målen varit väl kommunicerade? 
- Ja till mycket stor del eller till stor del.
Har examinationen varit relaterad till målen? 
- Ja till mycket stor del eller till stor del.
Hur har du arbetat med materialet i kursen? 
- Gruppvis, sett på filmer, läst och räknat, en uppger att denne saknar föreläsningar.
Har du fått bekräftelse på din inlärning? 
- Ja till mycket stor del eller till stor del.
Hur stor andel har du varit på undervisning? 
- 100% respektive 60%
Förändringar? 
- Att börja räkna tidigare själv, svårt med mekaniken då det inte finns lösta exempel
Kan vi som lärare göra något annorlunda för att hjälpa bättre? 
- Nej

I diskussioner med studenterna under kursens gång har de överlag varit positiva och verkat nöjda med kursen. 

I denna kursvärdering, där dock bara 4 av 21 har svarat, framkommer en avsaknad av den traditionella föreläsningen. Att
fler ska uppleva formen av kursen som ett stöd ska vi ta med oss och arbetar vidare med. Laborationer och genomgångar
av typuppgifter lyfts som positivt i kursen och har fungerat bra. 

Av de som är registrerade på kursen har 10 av 21 fått slutbetyg. Många av de som klarat kursen har gjort det med bravur,
de har klarat examinationerna mycket väl. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vid nästa kurstillfälle förväntas en liten grupp studenter vilket gör att kursupplägget bör ses över. Detta skall då göras i
enlighet med de kommentarer som inkommit.

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


