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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
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för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

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.

Kursen ISGB03 är en del kurs och ingår I programmet. Det var 21 registrerade på kursen och det var 8 studenter som
svarade på utvärderingen. Alla studenter svarade på alla 4 frågor och har valt svar B som betyder följande:
1. I hög utsträckning
2. I hög utsträckning
3. Mer än 40 timmar eller 30-39 timmar
4. Proffessionellt och tillmötesgående
Det var bara nån student som skrev kommentar at han var inte nöjd med hur undervisningsmaterial och instruktioner var
utlagda, samt att boken var ganska svårt. Vi vet inte direkt var han menade om upplagda instruktioner, men vi tror att om
samma undervisningsmaterial ligger på två ställe t. ex. På Itslearning och på kursens hemsida (länk till kurshemsida), då är
det inte fel. Vad gäller boke, då vet vi att boken är ganska svårt och därför uppmanar vi studenter att gå på föreläsningar
och fråga lärare. Just nu kan vi inte byta boken, eftersom det finns ingen alternative. Vi (lärare) har pratat och diskuterat hur
kan vi förbättra föreläsningar och öven labben, eftersom tid är kort och de måste göra ganska mycket vad gäller laben och
läsa boken några gånger. Det är viktigt att studenterna lära sig approach, lära sig den teoretiska delen. Kursen består av
två delar, som är kopplade: teoretisk del och praktisk del. Det är tanken med denna kurs, och att det finns mycket att lära sig
även utantill/memorera för att veta vad det handlar om och kunna koppla till den praktiska delen (labben). Det är kort tid för
kursen, och grupperna kunde vara mindre, men det finns inte möjligheter till sådana ändringar. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi kollar tenta frågor att det finns inga grammatiska fel. 
Kollar över föreläsningar och försöker förkara samband mellan teorin och praktiken, melan olika diagramtyperna mer
pedagogiskt.

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


