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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 10

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 31

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-04-25

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Anskaffning av IT-system, 7.5 hp (ISGA03)
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.

Det var 10 studenter från 31 som har svarat. Jag som ansvarig lärare är jätte nöjd med tentamen resultat, alla
18 som har skrivit tentamen var godkända, så det betyder att studenterna fick med sig kunskap från kursens
innehåll.
Någon anser att grupparbete förtjänade mer än 1,5 hp, att det var väldigt omfattande (vet inte från vilken
modul, det var tre inlämningsuppgifter).
Någon har skrivit att UML boken var rörigt att läsa, trots att vi tror att boken är lättläst. 
Någon anser att det var för mycket information och instruktioner. Studenterna är inte konkreta i sina svar, då
är det svårt att förstå vilken modul gäller kommentar. 
Någon anser att några föreläsningar behöver bättre struktur och förklarning. Vi, lärare, skulle vilja att
studenterna själva frågar ansvarig lärare för teori delen (Modul 2), om de har frågor, och om det förekommer
frågor efter inspelade föreläsningar. 
Studenterna var nöjda med snabb tillgång till zoom-möten och feedback. 
Att det var bra laborationer, bra med projektarbetet samt kravhanteringsboken. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Jag tror inte att det inte blir mycket förändringar i kursens innehåll och kursliteraturen. Vi ska jobba vidare på
momentet om jämställdhet.

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


