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Webbutvecklingsprojekt, 30 hp (ISGB24)
Kursansvarig: Peter Bellström





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.

ISGB24 Webbutvecklingsprojekt 30hp består av fyra delkurser: Databasdesign 7,5hp, Objektorienterad modelering 7,5 hp,
Programutveckling 7,5 hp och Webbutveckling 7,5 hp. Samtliga moment på alla kurser måster vara minst godkända för att
erhålla godkänt resultat på kursen. Antalet godkända på hel kurs påverkas negativt av att flera studenter inte har godkänt
på en eller flera tentor och/eller en eller flera inlämningsuppgifter.

I det stora hela är studenterna nöjda med kursen men i fritextfältet rörande kommentarer och synpunkter framträder
objektorienterad modellering som en krånglig och mindre bra delkurs. Detta framkom också i samband med
kursvärderingen för delkursen varför det redan finns planerade åtgärder för synpunkterna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över övergången mellan respektive delkurs och hur dessa på ett bättre sätt kan presenteras som en del i ett
webbutvecklingsprojekt (större sammanhang).

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

2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.


