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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

ISGA03

Anmälningskod: 28944
Termin:

VT-17

Startvecka:

201704

Slutvecka:

201713

Studietakt:

50%

Studieform:

Distans

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 35

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:

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.
Från studenternas svar på kursensutvärdering kan vi se att generellt är studenterna nöjda med kursens innehåll och
bemötande från kursens lärare och andra personal. Enligt studenterna var bemötande professionellt och tillmötesgående.
Det är samma lärare som deltar i kursen i några år och vi kör samma kursupplägg. Tenta resultat var ganska bra. Bara 4
distans studenter var underkända på första tentamenstillfälle (campus studenter också skriver tenta/OT på samma tillfälle).
Det är samma struktur, tre Moduler som vi har på kursen i några år. Modul 2 är den svåraste delen i kursen eftersom det är
modellering och modellerings språk UML som presenteras och används i uppgifterna. Några studenter skriver att det är
svårt att förstå kursboken för UML. Vi vet problemet och försöker hitta annan bok, men det är inte så lätt att hitta sådan bok.
Studenterna mest ville se mer videoinspelade föreläsningar. Vi försöker samarbeta med campus lärare och lägga material
och filmer som finns till distansundervisning. Jag, som ansvarig lärare, kollar och har kontakt med andra campus lärare att
se att materialet som de har på campus är tillämplig att lägga till distans studenter. Vi har lagt också instuderingsfrågor från
campus på modul 1 och modul 3.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Inför nästa kurstillfälle blir inga stora ändringar, kanske bara uppdatering av material som finns, kanske mer video
föreläsningar ska läggas till distanskursen. Instuderingsfrågor till Modul 2 skulle bli jätte bra att ha, men det bero på
resurser vi har.

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

