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På papper
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Sammanställningen gjord av

Odd Fredriksson

Kursens styrkor enligt studenterna

Den mycket låga svarsfrekvensen innebär att det inte går att uttala sig om hur representativa de
erhållna svaren är för hela kursgruppen.
Till denna kursinstans tillfördes mer filmade föreläsningar (t ex förklaring av analysmodeller och
vad de används till).
Fyra exempel på utsagor:
- "Väldigt omfattande med hög arbetsbelastning men som samtidigt gick på djupet och gav mig
bra och användbara kunskaper om affärssystem etc. Kursens moment kändes gediget framtagna
för maximal inlärning även om det var lite väl tuffa att genomföra parallellt med
projektrapporten."
- "Bra, genomtänkt och väldigt arbetsamt. Beror till stor del på att jag samtidigt arbetar och det
är inte optimalt för en kurs som denna. Men om jag ser det ur perspektivet till vad jag har varit
tvungen att lära mig och att det har varit styrt så tycker jag att det varit bra. Skulle definitivt anse
att den person som är godkänd på denna kursen vet vad den har lärt sig. Och det tycker jag är
bra."
- "Har fått så många viktiga lärdomar att jag har svårt att välja ut några."
- "Ja, jag kan rekomendera andra att läsa kursen, det är lärorikt och en rolig kurs att läsa eftersom
projektarbetet verkligen engagerar studenterna då man måste samarbeta med ett företag för att få
ihop en bra rapport."
Studentkårens två obligatoriska frågor:
- Uppfattad kvalitet: 3,5
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- Uppfattad arbetsbelastning: 4,5
Kursens svagheter enligt studenterna

Den tredjedel av kursdeltagarna som besvarade kursvärderingen ansåg i genomsnitt att
arbetsbelastningen var hög (4,5). 6 av de 8 respondenterna angav att de i genomsnitt hade lagt
ned 21 timmar eller mer per vecka på kursen.
Analys av kursvärderingens resultat

Tyvärr mycket låg svarsfrekvens.
Planerade åtgärder

Fortsätta med kursupplägget och, som vanligt, kontinuerligt uppdatera kursinnehållet
Genomförda åtgärder

Svagheter kommer att förbättras inför nästa kursinstans.
Hur har återkoppling till berörda studenter skett?

Via kursens hemsida.
Övrigt

Kursens sammantagna "Kursportfölj" ger ett mycket intressant urval av faktiska lägesbilder utav
affärssystemssituationen i dagens Sverige. Dessa affärssystems-tillämpningar studerades
(studerad organisation inom parentes):
- Microsoft Navision (Partex)
- Pyramid Business Studio (Diwiton)
- Movex (Jula)
- Oracle (GE Lifes Science)
- Agresso (Försvarshögskolan).
Kursen ingår både i "Affärssystem & Ekonomi"-utgången (IT Design-programmet) och
distansprogrammet "IT, projektledning och affärssystem". Kursen är öppen för både
företagsekonomer och systemvetare.
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