
Grunddata från Ladok
Kurskod: IDGCC2

Anmälningskod: 25390

Termin: VT-16

Startvecka: 201609

Slutvecka: 201613

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 27

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Att föreläsningarna skulle bli mer variationsrika, vilket vi försökt förändra.

Önskemål om fler än en föreläsare, så vid detta tillfälle har två varit inne i kursen. 

Att seminariemallen skulle läggas ut på its före seminariet, vilket har gjorts i denna kurs.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-04-18

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Kost- och näringslära, 7.5 hp (IDGCC2)
Kursansvarig: Pernilla Hedström





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.

Majoriteten av studenterna upplever att de utvecklat nya kunskaper, i hög eller i viss utsträckning. De tyckte också att
examinationen givit dem kunskaper och färdigheter kopplade till lärarandemålen, i hög eller i viss utsträckning. Ungefär
hälften av de svarande studenterna hade lagt ner mellan 30-39 timmar och andra hälften ungefär mindre än 20 timmar.
Några svarade även mella 20-29 timmar. Alla ansåg att kursens lärare haft ett bemötande som varit "professionellt" eller
"professionellt och tillmötesgående". 

Av de skriftliga kommentarerna att bedöma samt utifrån annan kursvärdering i klassrummet är elevernas omdöme av
kursen väldigt blandad. De flesta verkar nöjda, då de tyckt att examinationsuppgiften kändes relevant och lärorik, att
föreläsarna varit kunniga och bra, att det praktiska mattillfället varit ett givande inslag, samt roligt md case och bra
kurslitteratur. De saker som upplevdes vara mindre bra var att det var för få lektioner, att casen skulle varit examinarande,
mer teori kopplat till det praktiska mattillfället, för mycket information på föreläsningarna - bättre att dela upp dem, samt att
lärarna borde ha kommunicerat bättre. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Att göra casen examinerande, föra in mer teori i det praktiska mattillfället, bättre kommunikation mellan lärarna. 

I övrigt behålla kurslitteraturen och examinationsuppgiften.

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


