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Semester

H2021

Emneansvarlig / Course coordinator

Ankica Babic

Sist evaluert (semester / år) / Last

-

evaluation (semester / year)
Hva er emnets undervisnings- og vurderingsform? / What are the teaching methods and forms of
assessment used in the course?
Kursen hade 13 föreläsningar och gruppseminarier. Det var 13 obligatoriska uppgifter som gavs till studenter.
Oppfølging fra tidligere evalueringer / Follow up from previous evaluations
Det är första gången jag ger den här kursen. Jag har inte känt till den senaste utvärderingen sedan kursen gavs av en
annan föreläsare.
Två assistenter hade varit engagerade i kursen förra året. De använde den feedback de hade från förra året i sitt
arbete.
Sammendrag av studentene sin evaluering / Summarize the results from the student evaluation
Studenternas utvärdering sammanfattade kunde bedömas som genomsnittlig. De kritiska poängen har getts för
föreläsningarna och till och med några av laborationerna.
Emneansvarligs evaluering / The course coordinator's evalutaion
Ungefär en fjärdedel av alla studenter som anmält sig till kursen har gett utvärderingen (totalt över 200 studenter har
initialt anmält sig till kursen). Cirka 160 har avslutat kursen vilket gör utvärderingen relevant och värd att överväga för
framtiden.
Föreläsningarna ska förbättras och göras mer intressanta, de ska presentera mindre material, de ska vara mer i takt
med de uppgifter som eleverna får.
Evt. kommentar til karakterfordeling / Comments on the grade distribution
A: 52.5%
B: 37.5 %
C: 10%
Det fanns 50 frågor: 45 med fler-val och 5 med fria svar.
De första 45 frågorna kan ha varit för enkla, eller till och med lätta att gissa. De sista 5 var också ganska enkla, men
genomförbara om eleverna följde sina anteckningar från laborationerna.
Mål for neste evalueringsperiode - forbedringstiltak? / Goals for the next evalution period - what can be
improved?
Förbättringar av föreläsningar, koordinationer mellan uppgifterna och de givna ämnena och mer krävande tentafrågor.

