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Report Course Evaluation, MIE090
Basic facts
Course name
Course code

Automation for Complex Systems
MIE090 Course syllabus

ECTS credits
Year
Study period the course was finished
Programme

7.5
201314
VT_LP2
all

Registrated students
Number and share of passed students

27
25 / 93 %

Study hours according the curricula
Lectures
Group work
Laboratories
Time with supervisor

42 h
0h
60 h
20 h

Self study time

70 h

Comments
Comments by the student course representative
Överlag är de studenter som deltagit vid kursen nöjda. Både kurslärarna samt de gästföreläsare som deltagit uppskattas.
Projektet som löper parallellt med kursen är även något som studenterna tyckt vara positivt.
Det som kan förbättras till nästa kursomgång är en rödare tråd genom föreläsningarna samt mer utförligt material från
dessa.

Comments by the course leader
Det allmänna intrycket av kursen är att de flesta som helhet ansett att det varit en bra och givande kurs. Resultaten både
på tenta och i projektet har varit goda.
På frågan om studenterna är nöjda med kursen som helhet blir resultatet:
9 st 5:or (högsta betyg); 12 st 4:or; 3 st 3:or;
Således ett högt betyg.
I fritextsvaren framgår att projektet är mycket uppskattat.
Beträffande gästföreläsningarna är en klar majoritet positiv men vissa åsikter om att kursn blir "spretig" finns.
Dokumentationen av vissa avsnitt som inte belyses fullt ut i boken finns åsikter om att den bör förbättras (ex databaser o
HMI). Övningsuppgifter/övningar på de mer beräkningsinriktade delarna efterfrågas också av några. Huvuddragen i
kommentarerna är dock positiva och gästföreläsare, labhandledare, lärare, studiebesök samt kursen som helhet får
positiva omdömen.
Min slutsats blir att några stora förändringar av kursen inför kommande år inte verkar vara aktuella men
dokumentationsönskemålen bör kunna tillgodoses enkelt.
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Avslutningsvis vill jag passa på att tacka studenterna för en mycket trevlig kurs där ni gjort många fina insatser.
/Gunnar

How the questionnaires were filled in
This information has not been submitted.
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