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Kurskod: KEGA11

Anmälningskod: 31226

Termin: HT-18

Startvecka: 201845

Slutvecka: 201903

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 17

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Mycket tid har använts för utveckling av kursen vid de två tillfällen den hitintills getts. Nu ser inte kursansvarig
något speciellt utvecklingsbehov inför nästa kursomgång men kursansvarig bör vara observant på om det är en
allmän uppfattning att kursen är för krävande.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-02-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Biokemi, 7.5 hp (KEGA11)
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.

Antalet registrerade och aktiva studenter på campuskursen var 14 st, 5 st på Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi,
8 st på Civilingenjörsprogrammet kemiteknik och 1 fristående. 190221 är 6 st klara med hela kursen (1 kemiprogram, 4
civilingenjör och 1 fristående), dvs en genomströmning på 43% vilket får anses som lågt. Kursen innehåller tre
examinerande moment: skriftlig tentamen, laborationer och inlämningsuppgifter. Det är huvudsakligen skriftliga tentamen
som inte klarats av, ett tentamenstillfälle har erbjudits hitintills. I förra årets kursutvärdering framkom att det fanns studenter
som tyckte att kursen var för krävande. Av de 4 som svarat på årets utvärdering var det ingen som gav uttryck för detta och
den tid dessa studenter lagt ner på kursen indikerar inte någon uttalad överbelastning. Kursutvärderingen visar inte heller
på några andra allvarliga problem. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Resultatet av kursutvärderingen ger inte anledning till några förändringar av kursen. Men genomströmningen bör följas upp
och åtgärder bör vidtas om den fortsätter att ligga på en låg nivå.

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


