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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 

ISGA03 
Kursnamn 

Anskaffning av IT-system 
Poäng 

7,5 hp 

Termin 

V15  
 

Antal registrerade 
31 
 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

26020  

Kursansvarig 

Prima Gustiené 

Examinator 

Prima Gustiené 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2015-04-15 

Antal svarande 

3 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Prima Gustiené  

Kursens styrkor enligt studenterna 

 Studenterna tycker att det var bra att man har grupparbete så att man kan lära sig av varandra 
och att de fick testa i riktiga verktyg. 
 Studenterna tyker att det var mycket intressant ämne med kravhantering och UML. Att 
testverktyget ReQuest, som de atvände i modul 3, var praktiskt och lärorikt. 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Inget att påpeka.  
Namnsättning av filer - riktigt svårt att hålla reda på allt material som heter olika saker.  
Kursen greppar för mycket - hade varit mycket bättre att inrikta sig på kravhanteringen och 
kunna fördjupa sig lite.  

Analys av kursvärderingens resultat 

Vi tror att kursen gick bra, studenterna var nöjda med de mesta som de fick lära sig under 
kursensgång. Resultat på laben visade att studenterna klarade alla uppgifter bra och i tid. Bra och 
konstruktivt deltagande i handledningar. 66,7% av svarade upplevde kvalitet av kursen som Hög. 
33,3% av svarade studenter upplever arbetsbörda som godtagbar, och 66,7% upplevel som hög.   
Jätter bra tentamensresultat har visat att studenterna klarade kursen bra.Tentaresultat:  Från 23 
studenter som skrev tentamen:  U-3 studenter G-7 studenter VG-13!   

Planerade åtgärder 

Inga stora ändringar är planerade. 

Genomförda åtgärder 

      

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

      

Övrigt 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 
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