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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Omfördela kurspoäng från tentamen till inlämningsuppgifter. Förnya delar av föreläsningsmaterialet.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-01-31

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Molekylär bioteknik med tillämpningar C, 15.0 hp (KEGC11)
Kursansvarig: Maria Rova





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.

Ett omfattande kursutvecklingsarbete har gjorts under de senaste tre åren. I det har innehåll, struktur och
genomförande av de obligatoriska individuella inlämningsuppgifterna samt övningstillfällena förnyats och
bearbetats. För studenten har det inneburit högre krav på att arbeta med inlämningsuppgifterna och som
konsekvens av detta har 1,5 hp flyttats från den skriftliga tentamen till inlämningsuppgifterna. Inför detta
kurstillfälle gjordes två nya föreläsningar. 
Den student som svarat på enkäten tycker att just upplägget med många inlämningar ska behållas. För övrigt
verkar inte studenten nöjd med kursen utan tycker att föreläsningarna inte räcker för att klara
inlämningsuppgifterna, att två returer på inlämningsuppgifterna är för snålt och att man via dessa inte får
visa vad man kan samt att tempot var överdrivet högt. 
Kursansvarig anser dock att kursmaterialet innehåller allt som behövs för att klara inlämningsuppgifterna
samt att desssa behandlar centrala delar av kursen. Grundat på andra utväreringar av samma kursupplägg
föreslås förändringarna nedan inför nästa kurstillfälle. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Nya föreläsningar behöver göras. Detta kommer att ske i proportion till tidstilldelningen. Avsnittet om
enzymer kommer att placeras före metabolismen. Om det är logistiskt möjligt kommer laborationsveckan att
läggas tidigare i kursen.

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


