
Basic LADOK data
Course Code: KEGC11
Application Code: 39434
Semester: HT-22
Start Week: 202245
End Week: 202302
Pace of Study: 100%
Form of Study: Distans

Course Data
Number of questionnaires answered: 2

Number of first registrations[1]: 9

Changes suggested in the course analysis of the previous course date:
Nya föreläsningar behöver göras. Detta kommer att ske i proportion till tidstilldelningen. Avsnittet om
enzymer kommer att placeras före metabolismen. Om det är logistiskt möjligt kommer
laborationsveckan att läggas tidigare i kursen.

Gjorda förändringar:Tre nya föreläsningar, enzymer behandlades som första avsnitt av kursen och
laborationsveckan lades ftidigare i kursen.

PUBLISHED COURSE ANALYSIS

Publishing date: 2023-03-01

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.

Molecular biotechnology with applications C, 15.0 ECTS cr. (KEGC11)
Course convener: Maria Rova



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.

Två av nio studenter har svarat. En student har ansett att kursens innehåll och struktur inte har främjat
studentens möjlghet att nå kursens mål och en student anser att den inte via de examinerande momenten
kunnat visa att den nått kursens mål. Det framförs också att inlämningsuppgifterna tar för mycket tid.

Just inlämningsuppgifterna har varit uppskattade vid tidigare kurstillfällen och kursansvarig är av åsikten att
de i stort sett fungerar bra och inte bör minskas i omfång eller antal men de bör kombineras med aktivt
deltagande i de efterföljande seminarietillfällena vilket kan förklaras tydligare för studenterna.

Kurstillfället genomfördes på samma sätt som förra året med undantag för de inledningsvis beskrivna
förändringarna. Kursansvarig noterade att deltagandet i seminarierna var lägre i år och genomströmningen
sämre, någon direkt orsak till det har dock inte kunnat identifieras.

De önskemål om förändringar som fördes fram efter föregående kurstillfälle har till del tillgodosetts. Det
kvarstår dock en hel del arbete med att förnya föreläsningarna.

Suggestions for changes to the next course date.

Fortsätt arbetet med att fönya föreläsningarna.

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


