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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 18

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 47

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Föreläsande lärare bör vara en av labhandledarna. Detta för att skapa kontinuitet i kursen och minska risken för
att delar missas.
Labhandledarna bör gå igenom vissa frågor kring laborationerna i helgrupp för att minska väntetiden för
studenterna i labsituationen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-02-05

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Datorn som ingenjörsverktyg, 7.5 hp (DVGA18)
Kursansvarig: Johan Eklund





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.

Resultaten av kursvärderingen är i stort sett tillfredsställande. De förändringar som genomförts från förra kurstillfället är att
ett större antal föreläsningar ligger i början av kursen, vilket medger att studenterna (som befinner sig på olika nivå
gällande förkunskaper) kan genomföra kursen i mer individuell takt, de studenter som har mer förkunskaper behöver inte
"vänta in" den ordinarie kurstakten, som vänder sig till kursdeltagare utan specifika förkunskaper inom området. 
Inför de praktiska momenten / laborationerna, i kursen har vi ytterligare betonat att dessa delar är en del av examinationen,
vilket lett till tydligare granskning av att studenterna förstått vad de producerat och inte endast redovisats. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursen bör även vid nästa tillfälle genomföras på samma sätt som nu. Önskemålet om att föreläsande lärare även är
delaktig i laborationerna kvarstår (detta var inte möjligt planeringsmässigt under denna termin).

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


