KURSRAPPORT
Bakgrundsinformation (Fylls i av studieadministratör):
Kursens LADOK kod: DA204E

Omfattning (hp): 7,5hp

Kursens namn: Programmering in C#
Kursansvarig lärare: Farid Naisan
Termin som kursen har genomförts: VT20
Ange om kursen är fristående kurs, programkurs eller uppdragsutbildning. Om kursen har
genomförts inom ett program ange programnamnet.
Antal registrerade: 98

Antal som deltagit i kursvärderingen: 20

Studieadministrationens perspektiv (Fylls i av studieadministratör):
Studieadministrationens synpunkter:

Studentperspektiv (Fylls i av kursansvarig lärare):
Uppgiftslämnare:
Farid Naisan
Tidig dialog: (beskriv form för kursvärderingen och när den genomförts)
Ingen
Formativ kursvärdering: (beskriv form för kursvärderingen och när den genomförts)
Ingen.
Summativ kursvärdering: (beskriv form för kursvärderingen och när den genomförts)
Utvärderingen har genomförts av kursadministratör och troligtvis online. Den har gjorts innan
kursenslut vilket tycker jag är för tidigt. Jag föreslår att utvärderingen skall göras någon vecka
innan kursslutet och skall vara öppen minst en vecka efter kursens slut. Detta kan resultera att fler
deltar i utvärderingen.
Återkoppling till studenter: (beskriv hur och när återkoppling genomförts)
Har inte gjorts.
Sammanfattning av studenternas individuella kursvärderingar:
Deltagandet har varit väldigt lågt 20 av 98. Studenternas svar har varit blandat men majoriteten
verkar vara nöjda. De som inte varit nöjda har synpunkter på upplägget och kursmaterialets
kvalitet men synpunkterna går isär.

Lärarperspektiv (Fylls i av kursansvarig lärare):
Sammanfattning av lärarnas synpunkter/Resultat:
Utvärderingsresultat är förväntat. De kvantitativa värderingarna pekar mot att majoriteten är
nöjda med kursen när det gäller att uppnå lärandemålet. Studenterna har gett synpunkter om
kursmaterialet, kursupplägget och som vid alla studentutvärderingar korsar synpunkterna
varandra. Jag som kursansvarig och lärare bedömer resultatet som positivt och tycker att kursen
har uppfyllt sitt mål och syfte.
Analys:
Kursen har byggts kring moduler med en del inspelade föreläsningar, läsmaterial, övningar och
obligatoriska programmeringsuppgifter. Kursen har getts i många år och har haft många

deltagande. Studenterna kommer från olika håll och har olika förutsättningar och bakgrunder.
Detta gör att de också upplever kursen på olika sätt. Trots det så har kursen varit positivt
utvärderad i överlag. De har dock kommit med några bra förbättringssynpunkter.
Åtgärdsplan:
Det har vari felstavningar och grammatiska fel i en del uppgifter och läsmaterial. Det ska ses över.
Uppgiftsbeskrivningar och hjälpdokument behöver också ses över. Jag, den kursansvarige,
kommer att ta fram nya videolektioner. Quizz (självtester) behöver också sys över.

Publicering och arkivering
Studieadministratör ombesörjer att kursrapporten:
publiceras i anslutning till kursplanen på universitetets externa webbplats,
arkiveras enligt universitetets arkiveringsregler,
delges programansvarig,
sparas enligt institutionens ev. ytterligare önskemål.

