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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 22

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 63

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-12-08

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Informationssystem och IT, 7.5 hp (ISGA01)
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.

Kursen ISGA01 distans. Det var 22 studenter som har svarat ( 62 studenter i kursen). 
Den här gången kursen pågick under svåra pandemin tiden, då studenterna har haft hemtentamen, som var
en ny form för studenterna och lärare. Men tentamensresultat var jätte bra. 
Generellt var studenterna nöjda med kursens upplägg. De skriver att kursens upplägg har varit stöd (i hög
utsträckning) för att nå det som uttrycktes i kursens lärandemål.
Vad gäller examinerande moment, var studenterna också nöjda (i hög utsträckning). 
Vad gäller bemötandet från kursens lärare och övrig personal, då studenterna var jätte nöjda (i mycket hög
utsträckning).
Studenterna hade några önskemål vad gäller föreläsningar, de ville mer inspelade föreläsningar och mindre
läsanvisningar och mindre litteratur. ?för mycket litteraturstudie?. 
Studenterna haft 3 inlämningsuppgifter, och de var nöjde med uppgifterna. De haft några önskemål vad gäller
Rapport. Studenterna ville ha fasta handlednings tider. Några skriver att de har haft problem med
grupparbete, och att de vill att lärare styr mer grupparbete. 
Några studenter kommenterade tenta fråga som var som Quiz, de klagar att de hinner inte att läsa
instruktioner och göra Quiz, så önskemål var att inte ha sådana frågor i (hemtentamen). 
Vad det var ny i kursen att lärare har gjort återkopplingsstund via Zoom efter varje veckans moment. Det var
uppskattat och jag tror att vi lärare sak fortsätta med detta. 
Det är alltid skönt när lärare får sådan kommentar vad gäller kursen:
?Mycket bra lärare. Bra veckoinstruktioner och upplägg. Mycket bra kurs! ?.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Just nu blir inte så många ändringar i kursens struktur. Vi lärare ska kolla och lägga mer relevant material t. ex
föreläsningar från campus. Om det går då lägger vi inspelade föreläsningar. Vi ska gå genom läsanvisningar
och kollar om det är inte för mycke orelevant material att läsa för studenter. Kanske behövs fast bokningstid
för handledningar. Just nu söker/frågar själva grupper om de vill ha handledningar med lärare.

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


