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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    24 april 2014 

Kurs    Ecosystems in a changing world/ekosystem i en föränderlig värld 

 

Hp 

15 

Kurskod 

BIAD11 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           X 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

2 

Kursdatum/läsperiod 

VT14/lp1 

Antal registrerade på kurs 

5 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

5 

Hst  

1,25 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

1,175 

Genomströmning ( %) 

80 % 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

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

Ingen – den var första gång kursen gick 

 

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

1. Too many schedule changes 
2. The students would like an excursion 
3. Coursebook and readings were good 
4. The term assignment was valuable but difficult 
5. Course content was very interesting 
6. Course quality was “high”  
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Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

1. Course quality should be improved to “very high” by making the changes listed below.  
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

1. Reduce the number of schedule changes 
2. Plan a valuable course excursion 
3. Improve the term assignment by clarifying the objectives and time planning 
4. Bring in guest lecturers with broad ecosystem stewardship experience 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

John Piccolo 

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

Ja, vid ämnesrådet 140428 

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

John Piccolo 
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