
Grunddata från Ladok

Kurskod: BIG001

Anmälningskod: 32516

Termin: HT-18

Startvecka: 201835

Slutvecka: 201844

Studietakt: 100%

Studieform: Distans

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 20

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
HT-18 var första kurstillfälle av den nya kursen BIG001. Därför finns det inga föreslagna förändringar att redovisa.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-12-11

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Floristik och faunistik, 15.0 hp (BIG001)
Kursansvarig: Lutz Eckstein





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.

Analysen baseras på 12 studenter (distans) som svarade på kursvärderingsfrågorna.
Studenterna har i hög till mycket hög utsträckning (9 studenter) eller i viss utsträckning (3 studenter) kunnat utveckla de
kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. De har i hög till mycket hög utsträckning
(7) eller i viss utsträckning (4) under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa om de uppnått de kunskaper,
färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. En student tyckte att hen kunde visa detta bara i ring
utsträckning.
Bemötandet från kursens lärare och övrig personal upplevdes som professionellt och mycket tillmötesgårende (6) eller
tillmötesgående (5).
Tre studenter har i genomsnitt lagt mer än 40 timmar per vecka, sex studenter mellan 30 och 39 timmer per vecka och tre
studenter bara mellan 20 och 29 timmar på denna helfartskurs.
Många studenter kommenterade att slutexaminationen var för tungt (för många arter för lite tid), Canvas upplevdes som
rörigt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Med hänsyn till studentkommentarerna från både campus och distans kommer vi att se över examinationsformer samt
upplägg av exkursionerna och kursschemat inför näste kurstillfälle.
Vi planerar att ta bort slutexaminationen vid KAU och ersätta den genom duggor på Canvas.

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


