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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Kursanalys
Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som
prefekt delegerar till.
OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter.
Administreras av lärarutbildningen kansli.
Datum

140614

Kurs Master’s Dissertation

Hp

Kurskod

30hp

22731

Programkurs

X (Master’s Computer Science)

Termin i program Kursdatum/läsperiod

Fristående kurs

X

4

VT2014 lp1/2

Sätt kryss!

Uppdragsutbildning ___
Antal registrerade på kurs

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering

5

2 (40%)

Hst

Hpr (efter 1 tentatillfälle)

Genomströmning ( %)

Har kursens mål examinerats?

???

???

100%

Ja

Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys
Some administrative procedures have been revised and streamlined in accordance with the new guidelines from
the University.
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Detta kurstillfälle, uppföljning
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig)

Number of respondents: 2
1. Multiple choice question
How do you perceive the quality of the course as a whole?
Very low
Low
Acceptable
High
Very high

Percentage

2. Multiple choice question
How do you perceive your own workload during the course?
Very low
Low
Acceptable
High
Very high

Percentage

0%
0%
0%
0%
100%

0%
0%
0%
50%
50%

3. Open question
What were, according to you, the best aspects of the course?
• The introduction, more particularly the information conveyed concerning disposition,
content, perspective, planning and examples.
• To program and work with a project. To work with a project that produces a result, e.g. a
product that others can use.
4. Open question
What were, according to you, the worst aspects of the course?
• Nothing comes to mind.
5. Open question
Comments
• All personnel involved in the course were very helpful and professional.
• Best course. A lot of work, but fun.

Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen
The course would seem to have met its goal. The students who replied seem satisfied with the course.
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Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt
To investigate the possibility of more help with the writing aspects of the course.
To make the students more aware of grammar and spell checking available in Word.
Effect: to improve the quality of the written dissertations.

Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande
Donald F. Ross

Student har beretts möjlighet att delta/har deltagit,
student/ lärares underskrift

Namnförtydligande

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift

Namnförtydligande
Donald F. Ross
Thijs J. Holleboom
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