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Information about the course opportunity 
Code 

ISGC13 
Name 

Remigijus Gustas 
Credits 

7,5 ECTS cr. 

Semester 

winter 2015  
 

Number of 
registered students 

 13 

Type of course 

  Campus 
  Distance 
  Other 

Internet platform 

  None 
  It’s learning 
  Other 

Registration code 

23607  

Course coordinator  

Prima Gustiene 

Examiner 

Remigijus Gustas 

 

Information about the course evaluation 
Date 

2015-03-31 

Number of 
answers 

4 

Method 

 Computor 

 Paper  

 Oral 

Summary made by 

Remigijus Gustas  

Strengths of the course according to the students 

 
• Modellerandet där man tydligt kunde se modellernas utveckling från DFD till 
databasrelationer. Hade varit intressant och kul om man fått gå vidare och praktiskt 
implementera detta i en databas, kommer inte riktigt ihåg hur djuplodande diagram vi hade 
under databaskursen. 
• Laborationsuppgiften var helt ok. 
• Inlämningsuppgiften var lärorik 
 

Weaknesses of the course according to the students 

 
• Kurslitteraturen. Boken var ibland svårtolkad och texten refererade till bilder som 
fanns två-tre sidor bort. Känns som att i senare versioner så har de bara lagt in extra text som 
förskjutit bilderna. När bilderna inte var angränsande till texten som förklarade fann jag väldigt 
frustrerande. 
• Boken är rörig och inte värd det höga priset, det måste finnas någon bättre bok 
som avhandlar ämnet 
• Frågorna på tentamen. Ett förslag är också att öka totalpoängen så den kan delas 
upp på ett sätt så man åtminstone kan få en hint om hur mycket (och då möjligen vad) man ska 
skriva i svaret. Men först och främst, gör riktiga frågor! 
• Kurslitteraturen kunde varit bättre 
 

Analysis of the evaluation results 

 
Overall quality of the course, practical relevance: 

Faculty of Arts and 
Social Sciences 



2(2) 

3,25 
 
Difficulty of the modeling task:  
3,75 
 
Your own workload: 
3,5 
 
Students participated in the examination: 13 
Successfully passed: 8  
- Grade VG: 3 
- Grade G: 5 
Not passed (U): 3 
  

Measures planned 

      

Measures taken 

      

How was feedback given to the students? 

      

Further information 
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