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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

2014-04-07

Kurs Produktionssystem II

Hp

Kurskod

7,5

MSGC20

Programkurs

X

Termin i program Kursdatum/läsperiod

Fristående kurs

___

Termin 6 HING
Sätt kryss!

Uppdragsutbildning ___

LP1

Termin 8 CING

Antal registrerade på kurs

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering

27

24

Hst

Hpr (efter 1 tentatillfälle)

Genomströmning ( %)

Har kursens mål examinerats?

[Hst]

[Hpr]

100%

Ja

Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys
Fallstudie i samma företag som IPU-kursen i LP5 2013. Projekt kring produktion och värdeflöden av samma
produkter som utvecklats i den tidigare kursen.

Detta kurstillfälle, uppföljning
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig)
Väl mycket överlapp från Prod.system I. Minska på föreläsningar och öka omfattningen på projektarbetet, men i
mindre grupper. Blanda inte civ och hing i grupperna. I år hade hing försprång från IPU-kursen
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen
Bra respons på kursen. Industriprojekten väl genomförda, men behöver inte kopplas till IPU-kursens företag.
Någon av grupperna kunde ha gjort en djupare analys med hjälp av simulering. Bra förslag från studenterna att
se över fördelning mellan projekt och föreläsningar. Projektuppgiften kan bli merparten av kursen, men detta
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kräver mycket arbete med företagskontakter och uppföljning. Mindre grupper kräver också fler företag eller
uppgifter per företag. Om projektet blir större måste också examinationen ses över, hur skall VG examineras?

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt
Överväg större projekt och mindre av föreläsningar samt mindre grupper. Diskutera examination av VG i
lärarmöte. Vid större projekt måste produktionssimulering bli ett obligatoriskt verktyg i projekten.

Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande
Anders Wickberg

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, Namnförtydligande
student/ lärares underskrift
Ja, samtliga studenter vid genomgång avkursenkäten
i samband med kursavslutning.
Examinator har deltagit/taget del av, underskrift

Namnförtydligande
Anders Wickberg
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