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civilingengörsstudenter (3FF219)
Sammanställd
Antal svar
Tillgänglig
Kontaktperson
Kurs
Program
Kursen pågår
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Många studenter var nöjda med föreläsningarna och såg
föreläsarna som engagerade.
Några studenter lyfter fram seminarium som bra. En student hade önskat att seminariefrågorna för avsnittet om kemoterapi mer
liknade tentafrågorna på detta.
En student tyckte att laborationerna kunde varit tidigare i kursen.

Denna enkät är framtagen av Grundutbildningskommittén och Farmacevtiska Studentkåren. Den
gäller för alla kurser på farmaceutiska utbildningsprogram.
Tack för att du vill ge oss återkoppling. Vi är intresserade av just dina synpunkter för att kunna
utveckla kursen du nyss gått. Sammanställningen och kursrapporten finns tillgänglig via Farmacevtiska Studentkårens handläggare och Studentportalen.
1. Ditt allmänna omdöme om kursen är att den var (Medel = 6,0, SD = 0,0) (1 = mycket
dålig, 6 = mycket bra)
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Kommentar:
• Intressant kurs och rolig kurs som dessutom känns väldigt relevant för framtiden. [6]
• kul och spännande [6]
2. Vad tyckte du var särskilt bra med kursen? Motivera.
• Föreläsarna var väldigt engagerade och gjorde kursen intressant
• Mycket god tydlighet i vad som förväntades av oss studenter. Duktiga och engagerade
föreläsare. Seminarierna bidrog till att skapa en känsla för hur bra man förstått ett
avsnitt i kursen, i andra kurser vet jag hur man ibland upplever att man förstår något
tills man blir testad på det. Självstudiedagarna var mycket användbara.
• Föreläsarna var jättebra allihopa! De förklarade så att man förstod
• Bra föreläsningar, bra att vi hade seminarium om varje del!
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• Mycket nöjd med NNs undervisning och kursledning. Tydlig och även intressant kurs.
Bra introduktion till vidare studier inom farmaci
• NN kul och bra och lätt att hänga med under föreläsningarna
• Seminarierna
3. Vad tycker du kan förbättras? Motivera. (Antal obesvarade = 1)
• Labbarna kunde ligga lite tidigare än vad de gjorde
• Kan inte komma på något.
• Inget
• Jag önskar att föreläsaren som hade han om kemoterapi skulle skrivit sina egna frågor
till seminariet så att man skulle kunna förstå nivån på frågorna i tentamen.
• Ev. bättre samordning mellan lärare, så att de sätter upp snarlika mål
• hmm, vet inte
4. I vilken grad anser du att du har uppnått de kursmål som anges i kursplanen? (Medel = 5,0,
SD = 0,8) (1 = inte alls, 6 = i mycket hög grad)
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Kommentar:
• Sjukdom =¿ att jag var borta i två veckor vilket var svårt att ta ikapp. [4]
• Vissa delar, ex. seminarier, överensstämmer ej. Föredrar det faktiska upplägget framför
det som förordas. [5]
• Var mycket i livet så hann inte plugga så mycket som jag önskat. [4]
5. I vilken grad har du ansträngt dig för att lära dig så mycket som möjligt under kursen?
(Medel = 5,3, SD = 0,7) (1 = inte alls, 6 = i mycket hög grad)
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Kommentar:
Inga kommentarer givna
6. Övriga synpunkter (Antal obesvarade = 5)
• NN är grym! Bästa föreläsaren
• I
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