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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 10

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 29

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-12-04

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
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.

ISGB03 är en kurs som ingår i programmet och läsas både av IT-design studenter och Webutvecklings studenter. Det är
svårt kurs, ganska svårt kursboken. Kursen kräver mycket plugande av studenter, som dom mesta inte gör. Kursen består
av teoretisk del och praktiskt del. Praktisk del är ganska bred och stor, men kursen har bara 5 veckor, för att genomföra
kursen både teoretisk del och praktisk del. 
Mest klagar studenterna på föreläsningar och kursboken. Problemet är att studenterna går inte på föreläsningar och bara
klagar att de får inte svar eller att undervisningen borde steppas upp. Vi har den kursen i många år och vet att det alltid
finns några studenter som plugar inte tillräckligt (men tror att dem plugar) klagar på kursen. Trots detta tentamens resultat är
jätte bra, särskild IT-desig studenter fick bra resultat. För Web studenterna är kursen alltid svårare att förstå, vet inte varför. 
Men dem som plugar och vill lära sig är nöjda med kursen:
"Jag är nöjd med kursen! Den har varit givande och lärorik. De förväntningar jag har haft tycker jag har infriats. Det är
mycket arbete, men det är inget konstigt med det eftersom det är mycket teori som måste läsas in innan man kan börja göra
något modelleringsarbete. Givet de moment som tas upp, är antalet föreläsningar lagom". 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi kan inte byta boken, trors att vi försöker hela tiden hitta bra modellerings bok, men tyvärr hittar inte än.
Vi lärare har pratat om studenternas kommentarer, och vi tror att vi kan inte ändra mycket på föreläsningar, eftersom
material är svårt och lärare måste föreläsa och förklara allt under 5 veckor. Vi tror att några studenter alltid klagar eftersom
kursen går på engeska (föreläsningar), då är det svårt för några med språket, men mest tror vi problemet ligger i själva
studenterna, att dem plugar inte tillräckligt.

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


