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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 140204 

Kurs Examensarbete / kandidatarbete  
 

Hp 

15 

Kurskod 

DVGC25 

Programkurs……..             (dataingenjör) 

Fristående kurs… … 

Uppdragsutbildning…….                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

6 

Kursdatum/läsperiod 

HT2013 / LP4-5 

Antal registrerade på kurs 

7 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

 0 (noll) 

Hst  

 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

 

Genomströmning ( %) 

100% 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

Förändringar till detta kurstillfälle 
 Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Inga 
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Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig): 

Inga 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen: 

Kursen gick bra. 
Genomströmning och betygsutfall (ange antalet tentatillfällen) 
4 studenter examinerades (3 grupper) 
 
Av de kvarstående 3 studenterna, 2 studenter ska examineras mars 2014 och en juni 2014 (studenten 
gick kursen kvartsfart över läsår 2013-2014) 
 
Gruppresultat – 3 grupper 
Betyg 5 (0 grupper (0%)) betyg 4 (2 grupper (66%) betyg 3 (1 grupp (33%))  
Betyg U (0 grupper  (0%)) 
100% godkända 
 
Studentresultat - 4 studenter 
Betyg 5 (0 studenter (0%)) betyg 4 (3 studenter (75%) betyg 3 (1 student (25%))  
Betyg U (0 studenter (0%)) 
100% godkända 
 
 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

Nya material ska utvecklas för de 3 introduktionsföreläsningarna. 

Studenterna kommer att vara bättre informerade om kursen och förväntningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

Intygar att student har beretts möjlighet att delta / 
har deltagit 

 

Namnförtydligande 

 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Donald F. Ross 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Donald F. Ross 
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