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Kurskod: EMGA13
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Termin: VT-18

Startvecka: 201814

Slutvecka: 201823

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 21

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Fler filmer på svenska.
Lägga in ytterligare stöd till studenterna så innehållet blir tydligare. 

Fler filmer har gjorts och mer jourtid har funnits. 

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-08-16

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

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.

De flesta studenterna är överlag nöjda med kursen. De har lagt ner mycket tid och arbetat flitigt. I fritextsvaren finns
önskemål om mer genomgångar och stöd i kursen. Det finns även ett fritextsvar som hör till den kurs de läst parallellt,
troligen fel ifyllt. 
Att en upplever ett undermåligt bemötande är anmärkningsvärt, det har inte funnits andra indikationer på detta under
kursens gång. 

En ytterligare kursvärdering har genomförts på lärplattformen, här framkommer följande: 
De upplever att kursmålen examinerats. 
Litteraturen får bra betyg. 
Praktiska moment och quiz får bra betyg. 
Fritextsvaren indikerar även här att fler genomgångar vore önskvärt, särskilt längre fram i kursen då svårighetsgraden ökar. 
Det framkommer att studentgruppen har arbetat mycket tillsammans och sökt stöd av varandra vilket är mycket positivt för
inlärningen och för deras fortsatta studier vid universitetet. 
Genomströmningen är mycket god, nära 80% har klarat kursen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi vill i kursutvecklingen hitta en bra balans mellan stödet från lärare i de pedagogiska mötena och studenternas egna
arbete. Den informativa delen kommer även fortsättningsvis främst att ligga främst hos studenterna och problemlösning
med diskussioner vara lärarledda. 

Innehåll och examination är önskvärt att se över till nästa år. 

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


