EMNERAPPORT
Emnekode: NUTR115

Semester:

Institutt:

Emnetittel: Ernæringsbiokjemi

Vår 2015

K1

Emneansvarlig: Johan Fernø

Godkjent i:

Dato: 31.10.2015

Programutvalg for ernæring

INNLEDNING:
Ernæringsbiokjemi (10sp) er obligatorisk for bachelorstudenter i human ernæring. Emnet går i 2.semester i
utdanningsplanen. Målet med kurset er å gi studentene innsikt i biokjemiske prosesser og signalveier, hvordan
næringsstoffer påvirker disse og hvordan dette kan føre til utvikling av ernæringsrelatert sykdom. Kurset består
av 15 dobbelttimer med forelesninger som holdes av både basalforskere og medisinere, samt 32 timer
laboratoriekurs fordelt på 4 dager.
STATISTIKK:
Antall vurderingsmeldte studenter: 30
Karakterfordeling >:

A: 5

Eller ->:

Bestått:

Antall studenter møtt til eksamen: 25+2
B: 7

C: 9

D: 3

E: 3

F: 0

Ikke bestått:

SAMMENDRAG AV STUDENTENE SIN EMNEEVALUERING (hovedpunkt):
 Metode - gjennomføring: Det ble ikke gjennomført emneevaluering av studentene i år grunnet misforståelse av
emneansvarlig som trodde at dette ble gjort automatisk.
 Studentenes vurderinger og tilbakemeldinger: Ingen formell tilbakemelding, men positive tilbakemeldinger
underveis i kurset
 Faglærers kommentar: Kurset vil bli evaluert skriftlig av studentene neste år. Det vil skje før eksamen finner
sted.
EMNEANSVARLIG SIN EVALUERING:
 Evaluering basert på læringsutbyttebeskrivelsen:
 Undervisnings- og vurderingsformer: Forelesninger, laboratoriekurs med innlevering av journal. Godkjent
journal er et krav for å få gå opp til eksamen. Eksamen 4 timer skriftlig/elektronisk. Både en/flersvarsoppgaver
og langsvarsoppgaver. Ved overgang til mer digital eksamen vil èn-/og flersvarsoppgaver bli i overtall. Eksamen
teller 100% av karakteren, men spørsmål fra laboratoriedelen gav relativt høy poengscore.
 Pensum: «Metabolic Regulation» 3rd edition, Keith N. Frayn. Vil bli samme neste år.
 Studieinformasjon:
 Karakterfordeling: Bra fordeling. Ingen stryk. Flinke studenter. Èn student fikk 100% riktig.
 Lokale og utstyr: Rom B302 er for lite for nærmere 30 studenter. Vil ha B301 til alle forelesninger neste år hvis
mulig.
 Utplassering/felt (hvis relevant): N/A
 Endringer gjort underveis: Ingen

MÅL FOR NESTE EVALUERINGSPERIODE - FORBEDRINGSTILTAK:
Oppfølging fra tidligere evalueringer:
I fjorårets evaluering ble det satt fokus på at siste laboratorieøvelsen var for tett opptil eksamen. Det ble tatt
hensyn til dette i årets planlegging og antall laboratoriedager ble redusert fra 5 til 4, med siste øvelse 17/4
(Eksamen 20/5).
Bedre koordinering med NUTR207. Møte med emneansvarlig Robin Ørnsrud er avtalt for å diskutere dette
temaet.

