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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

2014-09-02

Kurs Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi

Hp

Kurskod

15

BIAD12

Programkurs

X

Termin i program Kursdatum/läsperiod

Fristående kurs

X

[termin]

VT 2014/ lp2

Sätt kryss!

Uppdragsutbildning ___
Antal registrerade på kurs

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering

7

7

Hst

Hpr (efter 1 tentatillfälle)

Genomströmning ( %)

Har kursens mål examinerats?

1,75

1,48

57%

Ja

Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys
Första gången kursen går

Detta kurstillfälle, uppföljning
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig)
Samtliga studenter svarade och var överlag väldigt positiva.
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen
Jag tycker man pekade på de svagheter jag förväntat mig och som vi själva upplevde vid detta första kurstillfälle.
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Kursen skulle inte gå på distans, men eftersom 4 av 7 studenter var distansare valde vi ändå att göra vårt bästa.
Här finns förbättringar att göra på flera moment, även om det är komplicerat att genomföra en praktisk kurs på
distans.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt
Något moment behöver bearbetas och förbättras och en aktivitet som blev inställd av Falkenbergs kommun,
kanske ska anta en annan form nästa år som inte är beroende av andras insatser (Examination moment 5).
Examinationen genomfördes dock på ett liknande sätt.
Övriga moment som behöver finslipas är bl.a. moment 3 (Att planera och genomföra labförsök), där datanalysen
tog oväntat lång tid och lämnade lite tid till rapportskrivandet som utgjorde examination både för moment 3 och
4.

Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande
Olle Calles

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, Namnförtydligande
student/ lärares underskrift
Ja, vid ämnesrådet 140909

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift
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Namnförtydligande
OlleCalles

