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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 32

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Kontinuerligt förbättra och uppdatera kursinnehållet.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-06-16

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller, 7.5 hp (ISGB06)
Kursansvarig: Odd Fredriksson





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.

Distanskursen Affärssystem II: Utvecklingsmodeller (ISGB06), vt21, hade totalt 38 kursdeltagare (vilket var
lägre än det högsta antalet kursdeltagare som denna kurs har haft: 44 i vt17-kursen). 

Den 25 mars 2021 fattade studierektor och Ämnesföreträdare beslutet att Affärssystem II:
Utvecklingsmodeller (ISGB06)-kursen skulle omdesignas. Projektplanerings-momentet skulle utgå och på Odd
Fredriksson förslag skulle kursutveckling bedrivas med ett tydligt fokus på kundrelationshantering (benämns
ofta med akronymen CRM; Customer Relationship Management) och CRM-system/CX-system. 
Den nya kursen, med premiär i läsperiod 2 under 2022, fick både nytt kursnamn och ny kurskod:
Affärssystem II: Kundmodeller (ISGB35)

Baserat på att ISGB06, vt21 var det SISTA kurstillfället av denna kurs skickade Läraren INTE ut den - sedan
lång tid tillbaka använda - egna Kursvärderingsenkäten till kursdeltagarna.

De 31 aktiva kursdeltagarna (aktiv definierat som deltagande i kursens Projektarbete) var uppdelade i 7
projektarbetsgrupper, vilka samtliga handleddes av Odd Fredriksson.
Antalet gruppvisa muntliga handledningar under Det stora projektarbetet (Att välja affärssystem) i kursen var
tre.
Odd Fredriksson har dessutom omfattande kontinuerlig skriftlig handledning mellan de gruppvisa muntliga
handledningarna. Detta är helt nödvändigt eftersom kursen innehåller MYCKET NY kunskapsmateria för
kursdeltagarna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det har beslutats att denna kurs läggs ned, och ersätts av en ny Affärssystem II-kurs, med fokus på
Kundmodeller (ISGB35).

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


