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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 25

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 68

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-11-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Informationssystem och IT, 7.5 hp (ISGA01)
Kursansvarig: Prima Gustiené





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.

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 25
Antal förstagångsregistrerade på kurs: 68

Det är distans kurs och det är alltid många som hoppar av kursen, och det är alltid bero på job, sjukdom eller
familj situationen. 

Det var 33 studenter som har skrivit tentamen. Tenta resultat visade bra resultat: 10 VG, 19 G 4 U

Studenter har några positiva och negativa kommentarer vad gäller kursen. 

Positiv: 
- Intressanta uppgifter samt mycket bra val av läroböcker (koncisa och välskrivna)
-Jag har lärt mig väldigt mycket av kursen.
- Lärorik och intresant kurs
- Smidig gruppindelning och ämnesval
- Tycket info och upplägg har varit enkelt och lätt att följa
- Bra litteratur och bra stöd kring gruppuppgiften. 

Negativ: 
- Canvas är nytt och det var svårt att sätta igång med kursen
- Låmgsamma återkoppling kring inlämningsuppgifter
- Väldigt få föreläsningar, kanske en föreläsning per tema
- Rödare tråd på strukturen

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Jag tror inte att vi ska ändra kursens stukturen, kursen är indelat veckoviss och varje vecka har studenter ny
moment. Om det finns möjlighet med mer inspelade föreläsningar då lägs dem i kursen. 
Vi, lärare, ska vara bättre för att svara snabbare med feedback vad gäller inlämningsuppgifter.

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


