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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 15

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Att ha längre lektioner, dvs börja tidigare på morgonen, vilket var ett önskemål fr studenerna då de ville ha längre
föreläsningstillfällen. Detta genomfördes därför till denna termin.

Studenterna ville då också ha tydligare info om examinationsuppgiften vilket de också fick i år. 

Därtill var önskemålet att få mer tips på praktisk rådgivning, vilket vi utökade tid för denna termin.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-04-24

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Kost- och näringslära, 7.5 hp (IDGCC2)
Kursansvarig: Pernilla Hedström





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.

Eftersom det är så få som svarat här, så utgår jag istället ifrån den kursanalys som gjordes i klassrummet. 

I det stora hela verkar studenterna nöjda med kursen. De hade dock velat att vi lärare varit lite mer "neutrala" i vår åsikt ang
olika dieter, fast de var ändå nöjda med att det vi tog upp utgick ifrån vetenskaplig grund. 

Vidare var de nöjda med både föreläsningarna, uppgifterna som fanns och med litteraturen. De hade förvisso önskemål om
att uppgifterna skulle vara färre. 

De önskade vidare en gärstföreläsare med mer "modern syn", och att kursen också skulle ta upp "renare mat till vanliga
människor" och inte bara till idrottare. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Studenterna gav bl a förslag till att vi skulle göra små justeringar i examinationsuppgiften, vilket jag tar till mig. 

Studenterna vill också att kursen skulle ge dem lite kunskaper om tillsatser, vilket vi kan tänka på till nästa år.

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


