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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

BYGC14

Anmälningskod: 27077
Termin:

VT-16

Startvecka:

201604

Slutvecka:

201623

Studietakt:

75%

Studieform:

Campus

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 23

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga förändringar har gjorts sedan föregående kurstillfälle. Föregående analys gav inte upphov till några
förändringar.

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.
En enkät på its har besvarats av 6 studenter.
Av de som svarat har en tredjedel gjort sitt exjobb hos ett företag. Samtliga tycker de fått bra hjälp av lärarna att hitta en
relevant/intressant fråga att arbeta med.
Samtliga svarar att de tycker den information de fick under hösten inför exjobbet, och under exjobbet har varit tillräcklig.
Någon anger sen info om sammanfattningen till EXFO. En skriver att det varit dålig information om datum för redovisning,
men dessa lades under hösten och har legat fast.
Av de som svarat är en missnöjd med sin handledning, övriga är nöjda eller mycket nöjda. En efterlyser bättre uppföljning
av arbetet från handledarens sida, och att handledare läser löpande.
Studenterna har fått betygsätta om de upplever att de nått kursplanens 11 lärandemål med en femgradig skala.
Medelbetyget totalt för samtliga lärandemål blir 4,7 (4,3-5,0).

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Kursanalysen ger inte upphov till några direkta förändringar. Handledarnas roll har diskuterats tidigare inom lärarlaget, och
den diskussionen kan tas upp igen. Dock är de flesta studenter nöjda.

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

