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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 40

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Att den pågående Covid-19 pandemin påverkar studenterna i sina studier är det ingen tvekan om. Då
både föreläsningar och examination idag genomförs online blir information extra viktigt. Följande
justeringar och förtydliganden behöver genomföras inför kommande kursinstans. Om examinationen
fortsättningsvis kommer att genomföras som skriftliga individuella hemtentamen behöver
kursansvarig och/eller examinator (vid kursinstans HT2020 genomfördes detta, inför varje
examinationstillfälle, flertalet gånger både på Canvas LMS och muntligen på Zoom föreläsningar) vid
flertalet tillfällen informera om hur denna typ av examination genomförs och vad som förväntas av
studenten. Kursansvarig behöver också fortsättningsvis lyfta frågan om vad 50 % studier innebär i tid
och vad som förväntas av studenten. Avslutningsvis behöver kursansvarig också lyfta och på ett
tydligt sätt informera om den uppförandekod (se https://www.kau.se/hhk/utbildning/att-lasa-pa-
hhk/att-studera-pa-handelshogskolan/handelshogskolans-uppforandekod) som finns vid
Handelshögskolan.
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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 6 av 40 förstagångsregistrerade studenter svarade på kursvärderingen. I det stora hela är dessa
studenter nöjda med kursen med undantaget för en student som genomgående är kritisk. Spretigt bland
kommentarer och synpunkter innehåller där exempel på förbättringsförslag är att läraren skall koda mer på
workshoparna och exempel på något som skall behållas är två tentor och kodgenomgångar.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

På kursinstans HT2021 var det två lärare som föreläste och genomförde workshoparna vilket gav ett bättre
upplägg. En kursöversyn har redan påbörjats där språk, utvecklingsmiljöer osv. kommer att ses över.

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


