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1. Vilka var de huvudsakliga kursvärderingsresultaten?
80% av studenterna har svarat på utvärderingarna som gjordes vid två tillfällen. Sammanlagda
snittvärdet av de studenter som svarat på de fyra delkurserna är 30,5 av 38 studenter.
Alla studenter tycker att kursens upplägg är relevant mot de förväntade studieresultaten (FSR).
80% anser att det stämde helt att föreläsningarnas innehåll var bra och relevanta. 20% tyckte att
det stämde ganska bra. Ingen var på negativa sidan.
Alla studenter som svarat tycker att Jeopardyt var en bra hjälp inför tentamen.
Alla anser att tentamensfrågorna var väl knutna till det man bör kunna inom ämnet.
Alla anser att tentamensgenomgångens upplägg är bra och ännu ett lärotillfälle. Vi visade
studenters egna formuleringar vid genomgången och det var uppskattat att både få se
kurskamraternas svar och få vara lite stolt över sina egna svar som lyftes fram.
Alla studenter anser att de fått den hjälp de behöver under kursen som helhet, förutom en som
tenderar att inte instämma.
100 % tycker att de bemötande lärarna har gett var bra eller jättebra! (84% Jättebra!)
Alla utom en tycker att kvinnor och män har haft samma förutsättningar under kursen.
Alla studenter tycker de externa kurserna i e.max var bra. Studentkommentarer som
”Inspirerande”och ”Kunnig föreläsare” kom fram på kursvärderingen.
54% av studenterna tycker att kursen håller högsta kvalitet av 4 nivåer. 46% tycker kursen håller
bra kvalitet som innebär nivå 2 av 4.
Studenterna på delkurs 1, 2 och 3 upplever det praktiska arbetet mycket intressant och lärorikt,
några har kommenterat att det blir en del väntan vid ugnar då de är en stor klass. En kommentar
på delkurs 3 är ett önskemål om att det praktiska provet läggs i närmare anslutning till det
praktiska arbetet.
CAD/CAM delen på delkurs 4 har fåt många nöjda studentkommentarer som ”Kul att ha grejer som
ligger långt fram i utvecklingen” och ”komplicerat iom nya områden med bra material av Kristina
och ökad förståelse allteftersom”. Förslag på förbättringar i kursupplägget har kommit från 2
studenter på delkurs 4, där man tyckte att informationen inför tentamen kunde vara mera tydlig,
var studiematerialet ligger, och att det var svårt att hitta svaren till instuderingsfrågorna.

2. Utifrån kursvärderingsresultaten - vilka förändringar är genomförda/planeras? Hur har
återkopplingen till studenterna på kursen skett?
I det stora hela kommer vi ha samma upplägg som tidigare eftersom det fungerar bra.
Vi kommer fortsätta att erbjuda fördjupning/ extra praktiskt arbete om student efterfrågar,
exempelvis vid väntetider, som framkom i förra årets kursutvärdering. Vi uppmuntrar till
kommunikation och samarbete mellan studenterna under praktiskt arbete för ett smidigt
arbetsflöde.
Praktiska provet på delkurs 3 kommer läggas i närmare anslutning till praktiskt arbete. Vi kommer
även förtydliga informationen inför tentamen på delkurs 4.
Vi kommer fortsätta att ha tentamensgenomgången på det nya sättet vi provade denna gång då
studentsvaren blir mer i centrum och individens prestation lyfts fram på ett positivt sätt.
Återkoppling på kursutvärderingen sker i grupp och individuellt.
Inlämnas efter varje kurs till programsekreteraren

