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Report Course Evaluation, MIE090
Basic facts

Course name Automation for Complex Systems
Course code MIE090   Course syllabus
ECTS credits 7.5
Year 201516
Study period the course was finished VT_LP2
Programme all
Registrated students 25
Number and share of passed students     21 / 84 %

Study hours according the curricula

Lectures     42 h
Group work     0 h
Laboratories     60 h
Time with supervisor     20 h
Self study time     70 h

Comments

Comments by the student course representative

Överlag är studenterna mycket nöjda med kursen och projektet är en väldigt omtyckt del. Gästföreläsarna är också
omtyckta och många studenter tycker att gästföreläsarna ger en bra inblick i arbetslivet.
Några studenter tycker att det finns lite oklarheter angående inlämningsuppgifterna.

Comments by the course leader

Glädjande nog är helhetsintrycket "nöjd med kursen" mycket högt (+79) enligt enkäterna.

En lite ny kritik för året är dock att vissa uppfattat projektet dåligt integrerat i kursen. Dock verkar enigheten stor om att
det är ett roligt och givande projekt. Den ökande användningen av industriell programvara som diskuterades i förra årets
utvärdering kan eventuellt avhjälpa problemet. Dock är det, som då också konstaterades, ett omfattande arbete.

Förslag om att göra en mer industriellt förankrad problemställning för inlämningsuppgifterna föreligger också och bör
övervägas.

Den schemakrock med kursen i kraftelektronik (samma avdelnings kurs) som funnits måste undvikas inför kommande år.

Annars får många inslag såsom projekt, gästföreläsare och inlämningsuppgifter huvudsakligen goda omdömem och
helheten uppfattas uppenbarligen som bra.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka studenterna för en mycket trevlig kurs där ni gjort många fina insatser.

/Gunnar

http://kurser.lth.se/kursplaner/15_16%20eng/MIE090.html
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How the questionnaires were filled in

Enkäterna fylldes i i samband med skriftlig tentamen.


