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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

ISGB15

Anmälningskod: 28958
Termin:

VT-17

Startvecka:

201710

Slutvecka:

201717

Studietakt:

50%

Studieform:

Campus

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 34

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.
På aktuellt kurstillfälle har studenterna både arbetat och examinerats på samtliga lärandemål. I kursvärderingen för VT16
framgick det att vilket moment som berör vilket lärandemål samt hur lärandemålet kommer att examineras behöver
förtydligas vilket också har gjorts inför aktuellt kurstillfälle (VT17). Trots dessa förbättringar och förtydliganden har
studenterna på aktuellt kurstillfälle svarat ganska likt studenterna för kurstillfället VT16. Inför kurstillfället VT18 behöver
därför lärandemålen och examinationsformerna förtydligas ytterligare. Det skall dock poängteras att endast cirka 35% av
förstahandsregistrerade (12 av 34) svarade på kursvärderingen.
Det skall också påpekas att kursen genomfördes av två lärare där en genomförde föreläsningarna och "räknestugorna" och
en var handledare i datorsal.
Fråga tre ("Jag har under kursens gång i genomsnitt lagt ner följande antal timmar på kursarbete per vecka:") behöver lyftas
fram i samband med kursintroduktion. Detta eftersom flera studenter svarar att de använder betydligt mindre antal timmar
än förväntat och eftersom genomströmningen på ordinarie tentamen endast var strax över 50%.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Förtydliga ytterliggare vilka moment som berör vilka lärandemål samt hur dessa kommer att examineras.
Några mindre justeringar och ändringar i kursplanen kommer också att genomföras.

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

