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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 24

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-09-16

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller, 7.5 hp (ISGB06)
Kursansvarig: Odd Fredriksson





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.

Analys baserad på lärarens betydligt utförligare kursvärderingsenkät

Lärarens, sedan lång tid tillbaka använda och, betydligt utförligare egna Kursvärderingsenkät (publicerades på kursens
Canvas-sida), innehåller frågor som ger ett bra underlag för att kunna förbättra kursen ytterligare. Denna
Kursvärderingsenkät innehåller bland annat Studentkårens frågor om Upplevd kvalitet och Upplevd arbetsbörda.
Denna gång rekordlåg svarsfrekvens. Endast 2 kursdeltagare svarade på lärarens Kursvärderingsenkät (4 svarande vt18
liksom vt17, 8 svarande vt16). Med 23 aktiva kursdeltagare (definierat som deltagande i kursens Projektarbete), innebär det
en svarsfrekvens på 9% (15% vt18, 11% vt17, 28% vt16).
Genomsnittlig Upplevd kvalitet bland de svarande var 4,0 (4,5 vt18; 4,4 vt17- och även vt16-kursen). 

Genomsnittlig upplevd arbetsbörda var 4,0 (4,0 vt18; 4,3 vt17; 4,0 vt16). Båda svarande upplever att det var en Hög
arbetsbörda. På en separat frågade svarade de 2 att de hade lagt ned mellan 16-20 timmar, dvs inte mer än förväntad
normal studietid. Givet att halvfartstudier innebär 20 studietimmar i veckan borde de 2 ha ansett att var Godtagbar
arbetsbörda.

Ett urval av synpunkter från lärarens Kursvärderingsenkät presenteras nedan.

Vilka är dina huvudintryck av kursen?

Kursen var mycket lärorik.

Vilka har varit dina viktigaste lärdomar under kursen?

Brandts metod för framgångsrikt val av affärssystem, vilka sorters affärssystem som finns på marknaden, konsten att skriva
tydligt och formellt, förstå skillnaden på teori och empiri.

VFS metoden och hur den är strukturerad.
Erfarenheter från verkligheten (exempel från kursboken och filmer).
Att det finns en uppsjö av forskningsartiklar om ämne.

Vad anser du om projektarbetet?

Varit bra.

Projektarbetet var relevant. Det tvingar studenten att bekanta sig med dagens utbud av olika affärssystem.

Vill du rekommendera andra att läsa kursen? Varför? Varför inte?

Jag kan rekommendera kursen åt andra.

Jag skulle rekommendera alla som vill jobba i branschen att läsa kursen. Kursen är en lagom balans mellan teori (genom
kursmaterial) och verkligheten (projektarbete).

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Minska med ett handledningstillfälle (från 2 till 1) för Det lilla projektarbetet (projektplanering) och öka med ett
handledningstillfälle (från 3 till 4) för Det stora projektarbetet? (val av Det bästa affärssystemet för det fingerade
fallföretaget).

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


