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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Kursanalys
Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som
prefekt delegerar till.
OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter.
Administreras av lärarutbildningen kansli.
Datum

150210

Kurs Cellbiologi:prokaryoter

Hp

Kurskod

7,5

BIGA16
BIGA03
BIGL01

Programkurs

X

Termin i program Kursdatum/läsperiod

Fristående kurs

X

3

Lp 5

Sätt kryss!

Uppdragsutbildning ___
Antal registrerade på kurs

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering

47

27 (8 av 15 campusstudenter, 19 av 31 distanssudenter)

Hst

Hpr (efter 1 tentatillfälle)

Genomströmning ( %)

Har kursens mål examinerats?

5,88

3,13

36 %

Ja

Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys
Inga förändringar har genomförts

Detta kurstillfälle, uppföljning
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig)
Studenterna uppfattar kursen som mycket bra eller bra (47,4 % resp 42,1 % av distansstudenterna, 25 % resp
62,5 % av campusstudenterna). Överlag är de nöjda med kursens olika moment (teori, laborationer och
projektarbete) och tillgängligt material (läroboken, studiehandledningar och inspelade föreläsningar). Någon
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kritik mot att studiehandledningarna inte var uppdaterade enligt den senatse upplagan av läroboken.
Både distans- och campusstudenter klagar över en mycket högre arbetsbelatsning på kursen Botanik: anatomi
och fysiologi som gick parallellt med Cellbiologi: prokaryoter, vilket gick ut över arbetsinsatsen på Cellbiologi:
prokaryoter
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen
Tyvärr fick jag reda på att det var en ny upplaga av läroboken precis när kursen startade, och det tog tid innan
jag själv fick tag på denna. Det var ingen som efterlyste uppdaterade nya studiehandledningar, dessutom hade jag
inte tid till att göra detta

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt
Nya studiehandledningar och inspelade föreläsningar anpassade till den nya upplagan av kursboken. En
diskussion om arbetsbelastningen för studenterna på de två parallella kurserna måste tas.

Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande
Johanne-Sophie Selmer

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, Namnförtydligande
student/ lärares underskrift
Examinator har deltagit/taget del av, underskrift

Namnförtydligande
Johanne-Sophie Selmer
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