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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 16

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Arbete hade genomförts för att förbättra informationen kring inlämningsuppgiften, t ex blev den tillgänglig tidigare
under kursen samt innehöll information om seminarium på samma gång. Även information kring användning av
SPSS har genomförts men ytterligare arbete behövs.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-04-25

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer, 15 hp (STGA04)
Kursansvarig: Jari Appelgren





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.

Trevligt resultat samt bra kommentarer. Vi ska inom lärarlaget diskutera potentiella förändring till kommande år, men
speciellt behövs ytterligare utveckling av material, speciellt kring SPSS. Vi kan behöva vara tydlig att presentation och
diskussion i föreläsningar handlar mycket om presentation av begrepp, men att vid examination tas naturligt ett större
grepp. Så en skillnad mellan föreläsning och examination kommer alltid att finnas, men att vi ska diskutera om man kan
tänka sig att omfördela tid (minska delar mot att lägga till annat, och om det kan ge bättre förståelse överlag). Kommentarer
om tiden på tentamen har upprepats, så vi inom lärarlaget har och kommer att fortsätta diskutera detta.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsatt utveckling av material vid sidan av kurslitteraturen, främst kopplad till inlämningsuppgiften och relaterat SPSS
material. Översyn av vad föreläsningarna ska innehålla och omfattning, och behov av eventuella förändringar.

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


