
Basic LADOK data

Course Code: BIAD12

Application Code: 28283

Semester: VT-17

Start Week: 201714

End Week: 201723

Pace of Study: 100%

Form of Study: Campus

Course Data

Number of questionnaires answered: 3

Number of first registrations[1]: 6

Changes suggested in the course analysis of the previous course date:
(2015)
Fundera om kurslitteraturen ska ändras, eller om låneex ska finnas att tillgå.
Förbättra labmomentet och tydligare koppling mellan statisk och labexperiment samt skriva vetenskapligt 
Eftersträva ännu större anpassning till distansstudenter 
Förbättra examinationsmoment 2 och 5

PUBLISHED COURSE ANALYSIS

Publishing date: 2017-07-10

A course analysis has been carried out and published by the course convener.

The Karlstad University evaluation tool is owned by the Professional Development Unit and is managed by the systems
group for educational administration, Student Centre.

Scientific Methods in Freshwater Ecology, 15 ETCS cr. (BIAD12)
Course convener: Olle Calles



Analysis based on course evaluation, including comments fields. If information has been collected in other ways, it



should also be analysed here. Any effect of joint courses should be commented on.

Kursen hade fler studenter än någonsin, sannolikt till följd av ändrade antagningskrav. Samtidigt gjordes omfattande
förändringar av såväl upplägg som examination och genomströmningen har ökat markant. Studenterna var äverlag mycket
nöjda och de förslag till förbättringar vi fått stämmer väl med vår egen uppfattning.

Suggestions for changes to the next course date.

Vi kommer att ta ytterligare steg mot att förtydliga den röda tråd som redan löper genom hela kursen. Eftersom vi gjort flera
förändringar i år finns några detaljer som kan behöva förbättras.
Vi avser att anpassa statistikdelen så att den kopplar tydligare till efterkommande moment. Samma sak gäller momentet
"skriva vetenskapligt", som tydligare ska utgöra en introduktion till det omfattande examinationsmoment som kommit att
kallas "Stora rapporten".

1. Number of first registrations for a course: First registration = the first time a student registers for a specific course.


