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Sammanställning av kursvärdering  

(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

ISGC07 
Kursnamn 

Tjänster och IT: Elektroniska affärer 
Poäng 

15 hp 

Termin 

ht12  
 

Antal registrerade 
14 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

18191  

Kursansvarig 

Odd Fredriksson 

Examinator 

Remigijus Gustas 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2013-01-17 

Antal svarande 

13 (93% 
svarsfrekvens) 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Odd Fredriksson  

Kursens styrkor enligt studenterna 

100% av de svarande hade ett positivt eller mycket positivt intryck av kursen. Medelvärde på 
"Poäng på kursen som helhet" på en 10-gradig skala: 8,1 [10, 9 (3), 8 (6), 7 (2), 6 ]. 
 
Tre exempel på utsagor: 
- "En djupgående kurs i tjänstemarknadsföring, med IT som stöd. Det har varit lärorikt med 
djupgående kunskap. Det har även varit nyttigt och intressant att skriva rapport, där studenter 
kommer från olika utbildningar, ex. ekonomer och systemvetare. Intressant hur vi ser saker ur 
olika perspektiv." 
- "Den har varit intressant men det har varit mycket jobb. Väldigt positivt att det har varit flera 
olika föreläsare under kursen, har varit både intressanta och tankeväckande idéer som har tagits 
upp." 
- "Informationsrik! Högt tempo, givande, lärande." 
 
100% av de svarande rekommenderar andra att läsa kursen. 
 
Studentkårens två obligatoriska frågor: 
- Uppfattad kvalitet: 4,1 
- Uppfattad arbetsbelastning: 3,7 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Flytta kursen så att den inte ligger i julperioden. 

Analys av kursvärderingens resultat 

Kombinationen av ett flertal externa gästseminarieledare och många interna seminariehållare, 
som undervisar om sina forskningsämnen ger både hög praktisk och teoretisk kvalitet. 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 



2(2) 

Projektarbetet om en elektroniska affärer-tillämpning går som en "röd tråd" genom hela kursen 
och ger ett bra lärande. En utsaga om projektarbetet: 
- "Projektet tycker jag var nyttigt då jag fick fördjupa mig ännu mer inom vissa områden. Det 
tycker jag att ni alltid skall ha i denna kursen ocn inte ändra nått på." 

Planerade åtgärder 

Fortsätta med kursupplägget.  

Genomförda åtgärder 

      

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Via kursens hemsida. 

Övrigt 

Kursen ingår i "Affärssystem & Ekonomi"-utgången (IT Design-programmet). Kursen är öppen 
för både företagsekonomer och systemvetare. 

 
 
 

…………………………………………………….. 
Underskrift av prefekt eller motsvarande 


