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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen gavs nu för första gången vt19

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.
Två studenter hade besvarat enkäten.*se samtliga kommentarer nedan
Gott betyg överlag, bra strukturerad kurs.
En student tyckte att den inte riktigt fick visa vad den lärt sig på tentan ex. saknades fråga på meios/mitos samt
proteinsyntes. En student tyckte att det var svårt att avgöra på vilken nivå man skulle lära sig de olika delarna.

*
"Vill du kommentera något eller några av dina svar? Synpunkter på enskilda personer bör inte ges här."
Jag kände inte riktigt att jag fick visa vad jag lärt mig under tentan. Varken mitos/meios, proteinsyntes (för både eukaryoter
och prokaryoter) och flera andra stora delar som jag trodde var viktiga kom med på tentan.
mycket strukturerad kurs, all info på plats. Alla läshänvisningar finns, instuderingsfrågor på plats, alla uppgifter finns med
HP, betyg och instruktioner färdiga när kursen började. Så himla skön och proffsigt!
"Har du några synpunkter och förbättringsförslag? Synpunkter på enskilda personer bör inte ges här."
Jag tyckte att instuderingsfrågorna var riktigt bra att ha, jag kände att jag lärde mig allt på ett effektivt sätt. Men det kändes
som sagt som att jag inte fick visa vad jag lärt mig på tentan.
Det var svårt att avgöra hur mycket info du skulle lära dig, böckerna gick in med på djupet än vad läraren gjorde så det var
svårt att avgöra vilken nivå man skulle ligga på

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Kursen får gå i stort sett i samma form också under vt20. Tentamensfrågorna kan utökas.

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

