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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 7

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-11-26

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Informationssystem och IT, 7.5 hp (ISGA01)
Kursansvarig: Prima Gustiené





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.

Tentamen gick bra. Det var 32 som har skrivit tentamen, och resultat är följande: 5 VG, 3 U och 24 G.
Studenterna tyckte att kursen var bra upplagt för distans. Att kurslitteraturen och kursmaterialet var bra. Studenterna tycker
att uppgiften ? rapporten- var bra att får fördjupa sig. Gillade grupparbete. Att lärare gör deras bästa! 
Några kommentarer var jätte subjektiva och kan inte tillämpas för att förbättra kursen. T. ex en student skriver att ? svårt att
få ihop kursen samtidigt som man arbetar??. Vist är det svårt att plugga och arbeta, då studenter behöver veta i förväg att
det blir svårt att plugga, eftersom det ta mycket tid att klara kursen. Att det finns för mycket information att ta in, men vi tror att
vi inte lägger för mycket information. Bara den relevanta. Om det finns material från campus, då är det bara ?extra material?
som vi tror kan hjälpa också distans studenten i den lärande processen. Det står i läsanvisningar vad det är viktigt att läsa. 
Det var en kommentar vad gäller ny lärande plattform canvas, att det var ganska svårt med Canvas eller Ladok , men visst
behöver man lära sig nya grejer, och detta ta tid.
Några studenter önskade bättre strukturen på kursen, och att det har varit bra med lite jämnare belastning på olika moment.
Förslag till förändring inför nästa kurstillfälle. 
Vi lärare tror att det är mycket bättre med strukturen som är nu att kursen är indelat veckovis/momentvis och att varje ny
moment aktiveras varje vecka. Då kan studenter jobba mer och koncentrera sig mer bara med det moment. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Att vi handledare lägger några handledningar att grupper kan boka tid, om dem behöver. Just nu grupper själva frågar
handledare om handledningstid (om gruppen behöver). 
Jag tror att det blir ny inlämningsuppgift (vad gäller affärssystem). 
Lite mer kontakt med studenter via Introduktions tillfälle via Zoom, då kursansvarig berättar om kursens struktur och
uppgifter, då kan studenterna ställa också frågor.

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


