Dnr HS 2014/42

Sammanställning av kursvärdering
(blanketten används inte för lärarutbildningskurser)
Fakulteten för humaniora
och samhällsvetenskap

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

Uppgifter om kurstillfället
Kurskod

Kursnamn

Termin

Antal registrerade

HT14

28 + 23

ISGB01

Poäng

Databasdesign

7,5 hp
Typ av kurs

Lärplattform

Campuskurs
Distanskurs
Annan

Anmälningskod

22365,23170
Kursansvarig

Examinator

Peter Bellström

Peter Bellström

Ingen
It’s learning
Annan

Uppgifter om kursvärderingen
Datum

Antal svarande

20141003

6+5

Genomförande

På dator
På papper
Muntligt

Sammanställningen gjord av

Peter Bellström

Kursens styrkor enligt studenterna

För ISGB01 framgick främst föreläsningarna (4), laborationerna (3) och kurslitteraturen (2) som
kursens styrkor. Därtill nämndes tempot och övningarna.
För ISGB24 framgick kursen som helhet, handledningarna, tempot, relevant innehåll och
tentamen som kursens styrkor.
Kursens svagheter enligt studenterna

För ISGB01 framgick sista föreläsningen (transaktioner och inför tentamen), laborationen och
föreläsningssal som kursens svagheter.
För ISGB24 framgick främst gruppstorleken (2) och avsaknad av laboration för transaktioner (2)
som kursens svagheter. Därtill nämndes arbetsbördan för laborationerna är låg och tentafrågor
som utgår från kurslitteraturen som svagheter
Analys av kursvärderingens resultat

ISGB01
På kårens frågor om kursens kvalitet och arbetsbelastning svarade 16,7% mycket hög, 83,3% hög
på kvalitet och 33,3% hög och 50% godtagbar och 16,7% låg på arbetsbelastning.
ISGB24
På kårens frågor om kursens kvalitet och arbetsbelastning svarade 20% hög och 80% godtagbar
på kvalitet och 60% godtagbar respektive 40% låg på arbetsbelastning.
I det stora hela anser studenterna att kvaliten på kursen varit hög (6)/godtagbar(4) (1 har svarat
mycket hög) och att arbetsbelastningen varit godtagbar (6) (2 har dock svarat hög och 3 låg)
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varför inga stora justeringar ses som nödvändiga. Av resultatet går dock att utläsa att studenterna
som läst kursen som ISGB01 är mer nöjda än de som läst kursen som en delkurs under ISGB24.
Planerade åtgärder

Se över laborationen och revidera denna så att det ges utrymme att införa moment på trigger,
stored procedure, stored function och eventuellt transaktionshantering.
Genomförda åtgärder

Ny version av MySQL Workbench i labsalen.
Frivilliga övningar finns tillgängliga på it's Learning
Hur har återkoppling till berörda studenter skett?

Kurstorget
Övrigt

Kurserna ISGB01 Databasdesign och ISGB24 Webbutvecklingsprojekt delkurs Databasdesign
samläser. ISGB24 har en laboration och ett lärandemål som inte återfinns för ISGB01.
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