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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 23

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-02-14

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Designmönster, Java och UML, 7.5 hp (ISGC08)
Kursansvarig: Benneth Christiansson





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.

Enligt kursvärdering så fungerar nuvarande kursupplägg mycket bra. Det enda "problemet" är läsperiodens
struktur då jul och nyår "bryter upp" kursflödet en del. Nedan återfinns studentkommentarer som bekräftar
analysen.

"Kommentarer till fråga 1"
Allt det som kommer på föreläsningar är en mycket bra grund för att klara labbarna.

"Kommentarer till fråga 2"
Laborationerna är mycket roliga och föreläsningarna är väldigt givande för att klara laborationerna.

"Kommentarer till fråga 4"
Otroligt bra föreläsningar, mycket bra handledning
Läraren är väldigt professionell och hjälpsam. Tack!
Benneth är den mest pedagogiska föreläsaren jag har haft under min tid på universitet. Svarar alltid på mejl
och förklarar så att man förstår på handledningarna.

"Övriga kommentarer"
Rolig och lärorik kurs! Jättebra lärare!

"Vad i kursen anser du som angeläget att ändra? Har du förslag om hur?"

Tiden till inlämningsuppgifterna borde förlängas lite för att man ska kunna hinna med de andra kurser

"Vad anser du har varit bra med kursen och bör behållas?"
Friheten att variera mellan zoom och att vara på plats har varit mycket bra. För dem som bor längre bort är
det alltid skönt att exempelvis ta handledning via zoom.
Hela upplägget med kursen har varit bra och ett tips till framtida studenter är att vara ute i god tid med
labbarna. Boka även handledning när ni har tillfälle då man lär sig och får tips på dessa tillfällen.
Tycker att hela upplägget funkat bra och upplever att jag blivit bättre på att programmera (på ?rätt sätt?).
Mycket bra handledningar, också bra att vi haft möjlighet att välja mellan distans/på plats handledningar.
Underlättar när man kan dela skärm etc. Allt bör behållas :) 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga förändringar föreslås.

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


