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Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

26140 
Kursnamn 

Informatik - Praktik 
Poäng 

7,5 hp 

Termin 

HT2015  
 

Antal registrerade 
7 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

ISGC00  

Kursansvarig 

Lennart Molin 

Examinator 

Remigius Gustas 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2015-10-27 

Antal svarande 

5 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Lennart Molin 
  

Kursens styrkor enligt studenterna 

+ Bra med möjlighet till skypeseminarium 
+ Bra information inför författande av rapporten 
 
Inga minus. 
Rekommenderar praktikkurs varmt!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mkt bra kurs, bra start och slut.  
Det enda jag hade önskat var exempelvis ett handledningstillfälle för praktikrapporten, ex via 
skype eller på universitetet. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tack för en rolig och givande kurs! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jag har saknat lite tydlighet i kursen. 
Jag förstår att det kursdeltagarna kommer från olika program och eftersom många har olika 
bakgrund blir det stor variation i intresseområden. 
 
Positivt:  
Studiedokumentet är bra och innehåller det mesta man behöver veta. 
 
Förbättringsförslag: 
Jag har saknat er par grejer.  
Som till exempel hur lång ska praktiken vara? När ska den börja, när ska den sluta? 
Kursen varade den från v35-44, men kravet om 80% närvaro blev väldigt luddigt utan start och 
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slutdatum. Och när under denna tid skulle rapporten skrivas?  
 
Hade det varit en idé att uppfordra kursdeltagare att använda forumet på its och skriva några 
meningar om sig själva och vad de gör på praktiken. 
 
Jag vet inte hur lång tid de andra har använt för att skaffa praktikplats. Men hade det varit en idé 
att skicka ut information till anmälda kursdeltagare tidigt? Till exempelt så snart man får data på 
vilka som har sökt kursen för att eleverna tidigt kan börja söka praktikplatser? De flesta 
verksamheter planlägger ganska långt fram i tid.  
 
Uppmana gärna kursdeltagare till dialog både med dig och med varandra. Det är svårt att veta 
om man kan ta kontakt. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bra med kursen: 
·         Bra upplägg 
·         Bra dokument på itslearning 
·         Lättåtkomliga lärare vid frågor/funderingar 
·         Kursen stämde bra överrens med kursplan 
·         Bra upplägg på seminarium 
  
Mindre bra med kursen: 
·         Rörig med många dokument på itslearning  
 

Kursens svagheter enligt studenterna 

se ovan 

Analys av kursvärderingens resultat 

Omtyckt kurs som dock skulle kunna vara mer genomtänk på några punkter 

Planerade åtgärder 

Några av de goda idéer som förs fram kunde vara väl värda att pröva. 

Genomförda åtgärder 

- 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

- 

Övrigt 
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