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Kursanalys 

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som 
prefekt delegerar till. 

 

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. 
Administreras av lärarutbildningen kansli. 
	  

Datum   20140116 

Kurs    Datakommunikation 2 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

DVGC02 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           X 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

TAMCS/1 

Kursdatum/läsperiod 

2013 LP4 

Antal registrerade på kurs 

1/16  (kvi/man) 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

0 

Hst  

17  stud 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

antal 0/7/5/2 

betyg 5/4/3/U 

Genomströmning ( %) 

71% 

Har kursens mål examinerats? 

ja 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

We rescheduled the labs to spread out more in time to reduce the load at the end of the course. Lab 
and exercise instructions have been made more clear. For each excercise sheet/lab assignment/seminar, 
clear deadlines have been communicated to the students which have been enfoced. As a result, almost 
all students handed in material at the given deadline and the additional points earned helped several 
students to pass the exam. 

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 

No feedback received 
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Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

We provided an online course evaluation questionnarie on Its learning and asked students several times 
to provide feedback. Unfortunately, no questionnarie has been returned 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

Course evaluation form should be handed out personally and collected at the last lecture to improve 
feedback rate. That should improve student feedback rate. 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Andreas Kassler 

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, 
student/ lärares underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Andreas Kassler 

 


