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 Kurs
Teoretisk datalogi

Kurskod
DVGA17

Hp
7,5

Program
  programkurs            

fristående kurs        
 

uppdragsutbildning

Termin 4 i program Kursdatum
lp2

Antal registrerade på kurs
16

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid 
muntlig kursutvärdering

 6
Genomströmning och 
betygsutfall (ordinarie tenta-
tillfälle) 
Tentamen: 1 5:a, 7 4:or, 5 
3:or och 0 U
Laborationer: 13 G och 1 U
Hel kurs: 1 5:a, 7 4:or, 5 3:or

Har kursens mål examinerats
Ja

Förändringar till detta kurstillfälle
 
Kursplanen reviderad (vissa av målen har gjorts mer generella för att göra examinationen mer 
flexibel och diskret matematik har lagts till förkunskapskraven).

Detta kurstillfälle, uppföljning (dokumentation av kursuppföljning arkiveras 
med kursanalys)

Studenternas synpunkter; om måluppfyllelse; svarade examinationen mot kursmålen; var 
man nöjd med kursen; annat. Har studenterna föreslagit förbättringar? 

14 studenter har varit aktiva i kursen (dvs gjort något laborationsmoment) men enbart 6 har 
svarat på enkäten i it's learning. Dessa studenter tycker i snitt att arbetsbördan och 
kursens kvalitet är mellan godtagbar och hög. Alla 6 tycker att det mesta av kursens 
innehåll har behandlats och att kursen har varit behjälplig för att uppnå kursens mål. 
Flertalet tycker också att examinationen motsvarar kursens mål. Kurslitteraturen är 
man hyfsat förtjust i men man läser inte så mycket av den. Deltagandet i 
undervisningen är blandat. Varje föreläsning och räknestuga har samlat omkring 10 
studenter. Något färre har deltagit i laborationspassen. För alla 6 laborationer och 
inlämningar verkar studenterna dock tycka att de har tillräckligt med tid och 
kunskaper för att lyckas med dem. Mer ont om tid blir det i slutet av kursen eftersom 
vi gärna vill kunna rätta före tentamen och därför blir tidsfristerna kortare då. 

Lärarens synpunkter och kommentarer. 
Detta var andra kursomgången och inga större förändringar krävs inför nästa kursomgång.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt



Inga förslag på förändringar.

Student har beretts möjlighet att delta / har 
deltagit

Kursanalys och sammanställning av 
enkätsvar har publicerats i it's learning.

Namnförtydligande

Kerstin Andersson

Kursansvarig lärare, underskrift Namnförtydligande
Kerstin Andersson

Examinator har deltagit/taget del av, 
underskrift

Namnförtydligande

Kerstin Andersson
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