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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 10

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 17

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga förändringar föreslogs pga för få studentsvar.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-02-13

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Biologi I, 30 hp (BIGA01)
Kursansvarig: Martin Österling





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.

Studenterna verkar överlag nöjda med programmet, dåde flesta studenter valde i kategori "B", dvs att de i Hög utsträckning
1) "...haft möjlighet att visa om jag uppnått de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i
lärandemålen." samt 2) "...under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa om jag uppnått de kunskaper,
färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen." 8 av 10 studenter har lagt ner 30 timmar eller mer per
vecka, vilket kan spegla att det är engagerade studenter som läser programmet. 8 av 10 studenter upplever att de har fått
ett "Professionellt och tillmötesgående/mycket tillmötesgående bemötande av lärare och övrig personal, vilket kan anses
som ett gott betyg till kursens lärare och administratörer generellt. En student upplevde bemötandet som undermåligt. Svårt
att säga vad detta beror på, men det speglar inte det generella resultatet av bemötandet av studenterna. 
Av de fem kommentarer som inkommit handlade alla om delkursen "Biologisk analys" vilken generellt anses vara för svår.
Det bör diskuteras om upplägget på "Biologisk analys" bör/kan förenklas.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det bör diskuteras om upplägget på delkursen "Biologisk analys" bör/kan förenklas.

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


