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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    11 February 2015 

Kurs    Ecological Resource Management (Ekologisk miljövård) 

 

Hp 

15 

Kurskod 

BIAD03 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           X 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

1 

Kursdatum/läsperiod 

Lp 5 

Antal registrerade på kurs 

11 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

9 

Hst  

3,0 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

2,63 

Genomströmning ( %) 

83 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

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

No major changes were planned 

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 

The students’ quality ratings were: Mycket hög 11,1%, Hög 66,7%, Godtagbar 11,1%, Låg 11,1%. This was 
slightly lower than 2013. The most common negative comments were that the 6 course themes overlapped, and 
that the Vattendagarna conference was not too relevant.  

Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

I think the slight reduction in student satisfaction reflects the fact that we now have a much broader range of 
students who are interested in more than just water/aquatic ecology issues. Furthermore, students are not 
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accustomed to working with a theme-based course instead of an exam. Although they were positive to this, they 
wished for more information for each theme in advance.   
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
The course will not include the Vattendagarna conference next year. The local excursions and campus time for 
distance students will be retained. Information for all themes will be posted on Its Learning at the start of the 
term. Will make all themes non-overlapping in time 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

John Piccolo 

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, 
student/ lärares underskrift 

Ja, vid ämnesrådet 150217 

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

John Piccolo 
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