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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Mycket tid har använts för utveckling av kursen vid de två tillfällen den hitintills getts. Nu ser inte kursansvarig
något speciellt utvecklingsbehov inför nästa kursomgång. Men om distanskursen fortsätter att uppvisa ett stort
bortfall bör orsakerna till det försöka utredas.

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.
Antalet registrerade och aktiva studenter på distanskursen var 7 st, 3 st på Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi
och 4 st fristående. 190221 är 5 st klara med hela kursen, (2 kemiprogram och 3 fristående), dvs en genomströmning på
71%. Det största bortfallet i år utgjordes alltså av studenter som inte var aktiva på kursen, vilket inte är ovanligt på
distanskurser. Bland de som var aktiva var genomströmningen god. Två av de tre studenter som svarat på utvärderingen
anger att man lagt ner mindre än hälften av den tid som är beräknad för kursen vilket tillsammans med den goda
genomströmningen indikerar att kursen inte är alltför arbetskrävande. En student har angett att bemötandet från kursens
lärare och övrig personal var undermåligt. Då detta omdöme lämnats utan förklaring och ingenting kommit kursansvarig till
del som indikerar ett missnöje kan ingen åtgärd vidtas. För övrigt visar inte utvärderingen på några större problem.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Inga förändringar utöver kontinuerligt kvalitetsarbete föreslås utifrån resultatet av kursanalysen.

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

