PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-04-25
Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Anskaffning av IT-system, 7.5 hp (ISGA03)
Kursansvarig: Prima Gustiené
Grunddata från Ladok

Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 20

ISGA03

Anmälningskod: 33061
Termin:

VT-19

Startvecka:

201904

Slutvecka:

201913

Studietakt:

50%

Studieform:

Distans

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 45

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

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.
Det är distans kur. Det var 20 från 45 studenter som svarade . Från studenternas svar på kursensutvärdering kan vi se att
generellt är studenterna nöjda med kursens innehåll. Tenta resultat var jätte bra, så det betyder att studenterna fick med sig
kunskap från kursens innehål.
Modul 2 är den svårare delen i kursen eftersom det är modellering och modellerings språk UML som presenteras och
används i uppgifterna. Det var en kommentar vad gäller boken för modul 2, att boken är på engelska, men vi kan inte göra
ändringar just nu vad gäller boken, eftersom relevant boken på svenska inte finns. Det var en kommentar vad gäller U.
Erikssons bok, men jag tror att det var bara ett subjektivt klagomål vad gäller kursboken. Det var en kommentar vad gäller
modul 3 att det var svårt att genomföra (testa system) på distans, men studenter age ingen kommentar varför det var svårt
att genomföra uppgiften på distans. Studenterna ville ha mer filmer från föreläsningar. Vi pratar med lärare på campus och
kollar nya boken hela tiden, och försöker uppdatera vad behövs. Studenterna mest ville se mer videoinspelade
föreläsningar. Vi försöker samarbeta med campus lärare och lägga material och filmer som finns till distansundervisning.
Jag, som ansvarig lärare, kollar och har kontakt med andra campus lärare att se att materialet som de har på campus är
tillämplig att lägga till distans studenter.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Jag ska prata med kursansvarig på campus om möjligheter att göra inspelningar på föreläsningar att vi kunde lägga för
distans studenter. Vi tror inte vi ska byta kursböcker, eftersom det finns inga allternativa böcker för kursen. Men vi försöker
ha koll på vilka böcker finns. Lärare som är ansvariga för respektive moment uppdaterar kursmaterial.

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

