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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 14

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 39

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-04-15

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Systemanalys och design, 7.5 hp (ISGC13)
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.

ISGC13, Systemanalys och design.

På grund av olika omständigheter fick vi många studenter i kursen. Det var 40 studenter. Det var 8 grupper
som har jobbat med inlämningsuppgiften. Jag kan konstatera att alla grupper var aktiva och lämnat uppgiften
i tid. Alla grupper var godkända. På grund av corona, kursen gick på distans, och studenterna har skrivit
hemtentamen. 
Från studenternas svar på kursensutvärdering ser vi att studenterna var nöjda med kursen, labben,
grupparbete, handledningar och bemötande från kursens lärare. Enligt studenterna var bemötande
professionellt och tillmötesgående. Tenta resultat var ganska bra, trots att några studenter har skrivit att
hemtentamen var omfattande., väldigt stor och komplex. Vi vet om detta, men eftersom var det
hemtentamen, då tenta innehållet var med omfattande, då fick studenter 7 timmar att skriva hemtentamen,
istället för 5 timmar. Vi har ändrat hemtentainnehåll genom att har lagt mer teoretiska frågor, men problemet
är att studenter har tillgång till allt material, då kan vi inte ställa mer teoretiska frågor. Den praktiska delen
var mer omfattande, men det liknar den labben dem har gjort, då studenterna kände alla diagram. Vi hoppas
att nästa gång kursen går, då har vi igen salstentamen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Till nästa kurstillfälle blir inte många ändringar. Kursboken har ny upplaga, varje år, då behöver vi uppdatera
våra kursdokument enligt ny upplaga. Vi behöver kolla kursplan, och göra ändringar/anpassningar enligt
omställningar.

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


