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Sammanställning av kursvärdering  

(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

ISGC07 
Kursnamn 

Tjänster och IT: Elektroniska affärer 
Poäng 

15 hp 

Termin 

ht13  
 

Antal registrerade 
10 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

18917  

Kursansvarig 

Odd Fredriksson 

Examinator 

Remigijus Gustas 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2014-01-16 

Antal svarande 

10 (100% 
svarsfrekvens) 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Odd Fredriksson  

Kursens styrkor enligt studenterna 

100% av de svarande hade ett positivt eller mycket positivt intryck av kursen. 100% av 
kursdeltagarna rekommenderar andra att läsa kursen.  
En utsaga: "Absolut, det är nog den kursen som jag fått mest "ny" information, otroligt lärorikt. 
Som jag sa innan tycker jag kursen är såpass relevant att den borde vara mer populär på 
företagsekonomiprogrammet." En annan utsaga: "Ja. Därför att det är otroligt roligt och lärorikt 
att läsa med andra studenter än ditt egna område." 
 
Studentkårens två obligatoriska frågor: 
- Genomsnittlig uppfattad kvalitet: 4,6 (var 4,1 2012) 
- Genomsnittlig uppfattad arbetsbelastning: 3,8 (var 3,7 2012) 
 
Fem exempel på utsagor: 
- "Flera intressanta föreläsare. God variation där praktiska erfarenheter blandas med teoretisk. 
Hög arbetsbörda, annorlunda tentamensdatum än vad som är traditionellt." 
- "Arbetsformerna har varit bra och jag tycker att grupparbeten och mycket diskussion är 
nyckeln till en bra inlärning. Det har inte enbart varit föreläsningar var man lyssnar sen går hem 
utan nu har frågeställningar besvarats och det har varit mycket lärorikt." 
- "Kursen känns färsk och ligger i tiden vilket lockade mig mest. Jag har lärt mig otroligt mycket 
nytt och tycker kunskapen är relevant för alla företagsekonomer." 
- "Många poletter har fallit på plats efter 2 1/2 år på IT Design-programmet." 
- "En givande kurs med en ambitiös lärare. Den känns yrkesanpassad och jag har lärt mig mycket 
från det andra ämnet." 
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Kursens svagheter enligt studenterna 

Flytta kursen till läsperiod 4 för att slippa julperioden. 

Analys av kursvärderingens resultat 

Kombinationen av ett flertal externa gästseminarieledare och många interna seminariehållare, 
som undervisar om sina forskningsämnen, ger både hög praktisk och teoretisk kvalitet för 
kursdeltagarna.  
Projektarbetet om en elektroniska affärer-tillämpning går som en "röd tråd" genom hela kursen 
och ger ett bra lärande.  
En utsaga om projektarbetet: 
- "Hög arbetsbörda men väldigt givande. Förberedande inför kandidatuppsats. Oro och 
nervositet har bytts ut mot motivation och spänning." 

Planerade åtgärder 

Fortsätta med kursupplägget.  

Genomförda åtgärder 

      

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Via kursens hemsida. 

Övrigt 

Kursen ingår i "Affärssystem & Ekonomi"-utgången (IT Design-programmet). Kursen är öppen 
för både företagsekonomer och systemvetare. 

 
 
 

…………………………………………………….. 
Underskrift av prefekt eller motsvarande 


