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Kurskod: ISGC15
Anmälningskod: 37695
Termin: VT-21
Startvecka: 202113
Slutvecka: 202122
Studietakt: 50%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 9

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 49

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-06-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Systemintegration, 7.5 hp (ISGC15)
Kursansvarig: Benneth Christiansson





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.

Kursen fungerar mycket bra i sitt nuvarande distansupplägg och inga förändringar förutom teknik-
uppgradering föreslås inför nästa år. Nedan följer kommentarer från kursvärderingen.

"Rollspelet var mycket lärorikt och dessutom väldigt roligt."

"Jag tyckte att hela upplägget var superbra."

"Det skulle va att den tar mycket tid och svår att synka när alla håller på med c-uppsats. Jag hade turen att
komma i en otroligt bra grupp!"

"Lite förvirrande med rollspelet ibland, men man kom i det"

"Krävande kurs som kan krocka med mångas uppsats. Svårare att planera för alla i gruppen desto längre in i
kandidatuppsats man kommer(Intervjuer & handledningar m.m som ska passas in med alla andras scheman).
Värt att fundera på om den här kursen passar bättre på en hösttermin?"

"Bästa kursen inom informatik. 100%. Valfri på webbutvecklarprogrammet, borde vara obligatorisk."

"En av de få kurserna som troligtvis kommer ge stor nytta i framtiden, fler kurser av den här typen vore
jättebra!"

"Helt klart utbildningens bästa och mest lärorika kurs! Den gav väldigt mycket som man känner att man kan
få användning för i arbetslivet sen. Mer kurser som denna!"

"Tycker att denna kurs är den bästa kursen jag haft under mina 3 år på KAU, strukturellt, fiktiva case,
engagemang/ kommunikation från Benneth och Tomas. Outstanding på många sätt. Om den inte ingår i ditt
program; SÖK DENNA kurs!"

"Jag tycker hela upplägget varit toppen. Man blir bra förberedd till framtiden och man får uppleva ett ?riktigt?
projektarbete."

"Hela upplägget. Från kravinsamling till test och leverans av Prototyp."

"Som helhet har kursen ett riktigt bra upplägg så alla delar som finns i kursen bör behållas."

"Otroligt lärorik kurs!! Allt bör behållas"

"Tycker hela kursen varit superkul och lärorik!"

"Den borde fortsätta att vara på distans för att man ska få lära sig hur viktigt det är med kommunikation."

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Översyn över teknikval och evt. uppgradering.

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


