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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 28

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Då kursupplägget har fungerat i det stora hela finns inga direkta förslag till förändringar (gäller både innehåll och
lärandmål). Dock skall det inför nästa kurstillfälle på ett mycket tydligt sätt poängteras att kursen ges på 100%
vilket är 40 timmar / vecka som också förväntas av studenterna.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-10-30

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Databasdesign, 7.5 hp (ISGB01)
Kursansvarig: Peter Bellström





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.

Kursen samläses med ISGB24 delkurs Databasdesign 7,5 hp med undantag för ett lärandemål (sista i kursplanen för
ISGB24). 

De 12 (av 28 förstagångsregistrerade) studenter som deltagit i kursvärderingen har svarat att i det stora hela har de
utvecklat och examinerats på de lärandemål som finns beskrivna i kursplanen. På fråga tre rörande antal timmar per vecka
som studenten lagt ner på kursarbete har fyra studenter svarat 20-29 timmar eller mindre vilket kan vara en bidragande
orsak att så många blev underkända vid första tentamenstillfället.

Studenterna som varit antagna till ISGB24 har också haft möjligheten att via its learning svara på samma frågor som
ISGB02.

Resultatet från dessa studenter (9 svarade) är följande:

1. Jag har under kursen kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i
lärandemålen.

I mycket hög utsträckning 33,3%
I hög utsträckning 66,7%
I viss utsträckning 0%
I endast ringa utsträckning/inte alls 0%

2. Jag har under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa om jag har uppnått de kunskaper, färdigheter och
andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen.

I mycket hög utsträckning 44,4%
I hög utsträckning 33,3%
i viss utsträckning 22,2%
I endast ringa utsträckning/inte alls 0%

3. Jag har under kursens gång i genomsnitt lagt ner följande antal timmar på kursarbete per vecka:

Mer än 40 timmar (eller mer än 20 vid halvfart, mer än 10 vid kvartsfart etc.) 0%
Mellan 30 och 39 timmar (eller mellan 15 och 19 vid halvfart, mellan 8 och 10 vid kvartsfart etc.) 66,7%
Mellan 20 och 29 timmar (eller mellan 10 och 14 vid halvfart, mellan 5 och 7 vid kvartsfart etc.) 22,2%
Mindre än 20 timmar (eller mindre än 10 vid halvfart, mindre än 5 vid kvartsfart etc.) 11,1%

4. Jag har under kursens gång upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig personal som:

Professionellt och mycket tillmötesgående 44,4%
Professionellt och tillmötesgående 33,3%
Professionellt 22,2%
Undermåligt 0%

Också studenterna på ISGB24 (9 av 26 registrerade svarade på kursvärderingen) svarade att i det stora hela har de
utvecklat och examinerats på de lärandemål som finns beskrivna i kursplanen. På fråga tre rörande antal timmar per vecka
som studenten lagt ner på kursarbete har också flera studenter svarat att de lägger ner 20-29 timmar eller mindre vilket
också på denna studentgruppen kan vara en bidragande orsak till att så många blev underkända vid första
tentamenstillfället.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Då kursupplägget också i år har fungerat mycket bra finns inga direkta förslag till förändringar (gäller både innehåll och
lärandmål). Dock behöver det ännu mer förtydligas i samband med att kursen ges nästa höst att det är en kursen som ges
på 100% vilket är 40 timmar / vecka vilket också förväntas av studenterna.

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


