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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 20

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Dessa förändringar kommer delvis att verkställas till nästa kurstillfälle (våren 2017).

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-11-21

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Datorsystemteknik, 7.5 hp (DVGA03)
Kursansvarig: Kerstin Andersson





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.

Två kommentarer har skrivits av studenterna:
- "En del av laborationsinstruktionerna var svåra att förstå. Instruktionerna för laboration C kan förbättras för att bli tydligare.
"
- "För stor tentamen, ingen hinner skriva klart den".
Dessa synpunkter ska tas i beaktande inför omarbetning av kusmaterialet till våren 2017.

Det är anmärkningsvärt att vissa studenter lägger så lite tid på kursen (10 timmar istället för 20 timmar i veckan). 

Tentamenstillfället användes även som omtentamenstillfälle för studenter som gått kursen tidigare. 23 studenter deltog i
tentamen med följande utfall: 4 med betyg 5, 5 med betyg 4, 9 med betyg 3 och 5 underkända, således 78 % godkända.

Av de 20 registrerade studenterna vid detta kurstillfälle deltog 15 i tentamen med följande utfall: 3 med betyg 5, 2 med
betyg 4, 7 med betyg 3 och 3 underkända, således 80 % godkända. Av dessa studenter fick 9 godkänt på laborationsdelen
av kursen och 11 underkänt. För hel kurs blev utfallet: 3 med betyg 5, 2 med betyg 4 och 2 med betyg 3, således 35 %
godkända. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

På grund av föråldrad programvara kommer kursmaterialet (dock ej kursplanen förutom litterturlistan) att uppdateras till
kurstillfället våren 2017 (se tidigare kursanalyser).-

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


