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Termin: VT-17

Startvecka: 201714

Slutvecka: 201723

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 16

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 42

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Extra genomgång kring individens ansvar, förstärka roll-kunskap samtidigt som att mer fokus läggs på teamets
ansvar. Detta genomfördes genom två kraftfulla initiala föreläsningar innan rollansökan gjordes. Då inga
kommentarer ges kring detta i årets värdering fortsätter vi på det viset.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-08-02

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

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.

Denna kurs är helt beroende av studentens aktiva deltagande. Man kan skönja det i i resultatet av kursvärderingen.
Självklart är det stor skillnad på vad en student tar med sig i form av kunskap och erfarenheter från kursen beroende på
studentens egna beteende. Denna kurs är helt beroende av studentens egna insats, ju mer studenten investerar ju mer får
studenten tillbaka. Flertalet studenter upplever denna kurs som mycket mycket givande.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Då antagningen inte genomfördes i enlighet med antalet kursplatser resulterade det i att vi hade dubbelt så många
studenter på kursen som den är anpassad för. Detta medförde en oerhört ökad arbetsbörda på deltagande lärare samt
även ökade det personliga ansvaret hos studenterna för sitt lärande. Den här kursen ska inte ha fler studenter än den är
planerad för och det är av yttersta vikt att överintag inte tillåts då det slår mot kurskvaliteten.

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


