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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 9

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 48

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-11-21

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Industriell ekonomistyrning, 7.5 hp (IEGA07)
Kursansvarig: Claes Högström





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.

Formalisering av hemexamen i kursplan föreslås.

Information om övningstillfällens innehåll samt vad som ska förberedas till de kan förbättras - kommunikation
via canvas.

Kursens framdrift kan synliggöras tydligare i kommunikationen via canvas.

Tid till examinationer kan ses över men en del i testet är att kunskapen är så pass befäst att tiden som satts
av ska räcka till. Av totalt faktiska resultat ser det inte ut att ha varit ett genomgående problem även om
enskilda kan ha upplevt att det varit lite kort om tid. 

Föreläsning via stream eller live finns delade meningar om, stödet ges vid övningstillfällen vilket kräver mer
av egna studier inför övningstillfällen - resurserna är begränsade och har prioriterats till att just jobba med
övningar där en viss kunskap behöver skapas innan på egen hand än omvänt. Resultaten sett till prestationer
stödjer den modellen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Förtydliga kommunikation om framdrift och planerade tillfällen samt vad som förväntas till de. 

Flytta över formatet i sal

Formalisera hemexamen som examens metod och dela upp examen mellan flera tillfällen (det ger lite mer tid
och det skapar tydligare driv och fokus i olika perioder av kursen).

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


