PUBLISHED COURSE ANALYSIS

Publishing date: 2017-06-26
A course analysis has been carried out and published by the course convener.
The Karlstad University evaluation tool is owned by the Professional Development Unit and is managed by the systems
group for educational administration, Student Centre.

Functional materials, 7.5 ETCS cr. (CBAD81)
Course convener: Ellen Moons
Basic LADOK data
Course Code:

Course Data
CBAD81

Application Code: 27541
Semester:

VT-17

Start Week:

201714

End Week:

201723

Pace of Study:

50%

Form of Study:

Campus

Number of questionnaires answered: 3
Number of first registrations[1]:

6

Changes suggested in the course analysis of the previous course date:
Inga förändringar föreslogs förra året. Det konstaterades att kursboken är gammal, men den täcker kursens bredd
mycket bra. Därför har vi i år kompletterat kursens innehåll med uppdaterat kursmaterial på föreläsningarna, samt
förslag på e-böcker som referenslitteratur.

Analysis based on course evaluation, including comments fields. If information has been collected in other ways, it

should also be analysed here. Any effect of joint courses should be commented on.
Kursen fungerar bra. I diskussionen i samband med kursvärdering meddelade studenterna att hemtentamen
(inlämningsuppgifter), posterpresentation och laborationerna uppskattades.
Studenterna föreslår att lägga till en extra laboration (3 isf 2).
Studenterna tränade på att slå upp information i vetenskapliga artiklar och böcker inför hemtentamen och
studentseminarium, vilket är mycket positivt.
Kommentaren om kursboken är riktig: den har en bra bredd som motsvaras av ingen annan bok, men saknar de aktuella
tekniska utvecklingarna. Referenslitteratur "Functional Materials" föreslogs som e-bok i kursPM inför kursstart, och vissa
studenter har använt den som komplement.

Suggestions for changes to the next course date.
Kurslitteratur ses över inför nästa kurstillfälle.
Undersöker möjligheten att lägga till en tredje laboration.

1. Number of first registrations for a course: First registration = the first time a student registers for a specific course.

