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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 10

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 33

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--På grund av ändringar i programmet, gich den här kursen (ISGB03) distans, på våren inte på hösten
som brukar gå med start vecka 45. Man kan se fördel med detta eftersom modellerings kurs går
direkt efter studenterna har läst kursen ISGA03 som har modellerings del. Fördel kan vara att två
stora kurser med modellerings del går efter varanda, men i kursvärderingen fick vi inte några
kommentarer angående detta.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-06-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Objektorienterad modellering, 7.5 hp (ISGB03)
Kursansvarig: Prima Gustiené





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.

Det var 10 studenter från 33 som har svarat på kursvärderingsenkät.
Förts vill jag säga att tenta resultat var jätte bra. Det var 22 studenter som har skrivit tentamen och det var
följande resultat: 4 U, 11 VG, 7 G. Vi lärare är jätte nöjda med resultat.
Vi vet att det är svårt kurs, med ganska stor inlämningsuppgift, och mycket läsande och att studenter
behöver jobba mycket individuellt. Det är bara en kursbok, som studenter läser och använder i kursen. 
Studenterna haft några kommentarer vad gäller strukturering på kursens innehåll och föreläsningar. De var
inte nöjda med upplägg och kursmaterial. Studenterna ville ha mer exempel på hur man modellerar och ska
tänka i de olika diagrammen och inte så mycket text på många slides. Att grupparbete + all läsning har drivit
oerhört mycket tid. Att det finns upprepning i olika dokument, vad gäller instruktioner. 
Studenter haft kommentar vad gäller tentamens dag. De ville inte tenta läggs så nära anslutning till en annan
tenta med parallell kurs. De vill inte ha tentamen på onsdagen och en annan på fredagen. De vill tenta ska
läggas på måndag och en på fredag samma vecka. 
Studenterna var nöjda med grupparbete: ? Grupparbete var ordentligt utmanande och bra, vi fick visa vår
kunskap inom modellering?, ? Grupparbetet var lärorikt och jag känner mig stolt över arbetet vi utförde?.
Trevlig bemötande från handledare! ?Det var trevligt att redan vid kursstart fick man boka upp alla
handledningstider så att man kunde planera upp sin tid. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vad gäller frågor om tentamen dag, då skickar jag vidare studenternas kommentarer till kursadministratör. 
Vi ska gå genom allt material och minskar dokument vad gäller instruktioner osv. Kollar hur kan vi förbättra
föreläsningar och strukturen/upplägg på kursen. Kursboken blir samma.

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


