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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 2

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 13

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-11-24

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Datorsystemteknik, 7.5 hp (DVGA03)
Kursansvarig: Kerstin Andersson





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.

Endast två studenter (av 13 registrerade) som svarade på enkäten. Svaren på frågorna antyder att man är något så när
nöjd med kursen och att man lagt ner mycket arbete på den. Enda kommentaren från studenterna löd: 
"Jag vet att tentan har gjorts om men det var ändå extremt stressig att skriva den. Hade behövt 2 - 3 timmar till för att hinna
lösa uppgifterna på korrekt sätt. Nu fick man tyvärr stressa fram svar på 2-3 frågor."
Tentan kan upplevas som mastig och den kräver att man är väl förberedd. Jag vet inte om detta bör åtgärdas. Förenklar
man kan det få till följd att studenterna lägger mindre tid på kursen. Redan nu har vi problem med att många inte slutför
laborationerna i tid.

Resultat:
1) Tentamen: 0 femmor, 4 fyror, 3 treor och 8 underkända (46 % godkända).
2) Laboration: 4 godkända och 9 underkända (30 % godkända).
3) Hel kurs: 0 femmor, 3 fyror och 0 treor.
(Även omregistrerade och omtentamen räknas in.)
3 studenter klarade hel kurs av 13 registrerade (genomströmning 23 %).

Sju studenter klarade tentamen. Ungefär så många studenter deltog på föreläsningarna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Förbättringsförslag:
1) Simulatorn vi använder i kursen (MARS) återspeglar inte verkligheten tillräckligt väl. Vi skulle behöva göra om den sista
laborationen, så att relevant hårdvara kan användas istället. Denna laboration skulle kunna läggas i mitten av kursen och
analyseras med en laborationsrapport. Läggs den mitt i kursen bör studenterna hinna klart i god tid före kursslut.
2) Se kommentarer från tidigare kursanalyser.

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


