
Grunddata från Ladok
Kurskod: EMGA77
Anmälningskod: 40086
Termin: VT-22
Startvecka: 202203
Slutvecka: 202212
Studietakt: 50%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 9

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 106

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Går kursen på Campus kan den ske i sin vanliga form men med extra jourtillfällen.
Sker kursen helt eller delvist digitalt bör tillgänglighet vad gäller lösningsexempel och jourtillfällen
förbättras.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-04-13

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Tillämpad termodynamik, 7.5 hp (EMGA77)
Kursansvarig: Magnus Ståhl





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 gått under flera år och fungerar bra. Några studenter tycker om att vi är flera lärare inblandade
andra att det blir för spretigt, detta får vi analysera. Studenterna har deltagit på föreläsningarna i stor grad
men på räkneövningar och jourer har deltagandet legat på 30-50% vilket förvånar oss då det är en av de
saker många vill ha mer av. I övrigt efterfrågas lösningsförslag till alla uppgifter, detta är inte pedagogiskt bra
eftersom vår erfarenhet är att många bara tittar på dessa och inte tar sig an uppgifterna på rätt sätt. En
ökning av att ge bra lösningsmetodik hela kursen igenom skall testas. 
Genomströmningen blev 32% av de 72 som skrev tentan av 105 studenter som var registrerade på kursen.
Men 4 studenter skrev 5:a.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Ha färre än fyra lärare på kursen, eventuellt ändra uppdelningen mellan lärare och moment.
Erbjuda jourtillfällen/räknestugor mer frekvent, om de nyttjas tillräckligt av studenterna.
Se över examinationens tidsåtgång.
Fokusera än mer på lösningsmetodik om möjligt.

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


