
Utvärdering av kurser på X-programmet period 1 läsår 
2014-2015 
Kursrapporter och/eller kursvärderingar finns tillgängliga för 15 av 16 kurser som 
avslutades under period 1. 

Årskurs 1 
Kod kurs kursansvarig inst hp svar tenta godkända 
1MB111 Introduktion till molekylär 

bioteknik 
Margareta Krabbe IBG 5 51 66 (61) 94% (90%) 

1MA010 Baskurs i matematik Richard Miles och 
Robert Algervik 

M 5 16 63 (62) 81% (85%) 

1KB007 Grundläggande kemi Nessima Salhi K 5 (10) Utvärderas period 2 

Introduktionskursen får lågt betyg överlag. Etik- och kommunikationsträningen 
uppskattas, men läskursen uppfattas som ostrukturerad med oklara förväntningar. 
Studiebesök och yrkeslivsorientering fungerade överlag bra. Baskurs i matematik 
fungerar bra även i år.  

Årskurs 2 
Kod kurs kursansvarig inst hp svar tenta godkända 
1MA024 Linjär algebra II  Martin Herschend M 5 22 46 (34) 89% (73%) 
1MB203 Biologisk mångfald- 

mönster och processer  
Fredrik Sundström IEG 5 33 50 (35) 90% (91%) 

1MA016 Flervariabelanalys  Wolfgang Staubach M 5 (10) Utvärderas period 2 

Biologisk mångfald fick ny kursansvarig nära kursstart och det var vissa problem med 
bemanningen. Utifrån de förutsättningarna fungerade kursen bra. En dialog förs med 
kursansvarig institution för att göra kursen mer relevant för och integrerad i 
programmet. Mattekursen fungerar bra. 

Årskurs 3 
Kod kurs kursansvarig inst hp svar tenta godkända 
1MB311 Mikrobiologi  Gerhart Wagner ICM 5 15 28 (33) 86% (76%) 
1DL300 Databasteknik I  Matteo Magnani IT 15 11 27 (31) 48% (87%) 
1FA528 Elektromagnetism och 

vågrörelselära  
Dimitri Arvanitis F 5 (10) Utvärderas period 2 

Mikrobiologi fungerar utmärkt. Databasteknik I har i år infört en specifik övning och 
tenta för X, vilket verkar ha fallit väl ut. Kursen får överlag bra omdöme. Dock svagt 
resultat på tentamen. 

  



Årskurs 4, inriktning bioinformatik 
Kod kurs kursansvarig inst Hp svar tenta godkända 
1MB415 Diskret beräkningsbiologi  Jan Komorowski ICM 10 3 7 (10) 71% (80%) 

Få svar på kursvärderingen och kursrapport saknas. Kommunikationen mellan 
föreläsare och labbhandledare behöver förbättras, annars verkar kursen fungera bra. 

Årskurs 4, båda inriktningarna 
Kod kurs kursansvarig inst Hp svar tenta godkända 
1TD395 Beräkningsvetenskap II  Andreas Hellander IT 5 7 23 (40) 96% (95%) 

Kursen fungerar utmärkt. 

Årskurs 4, inriktning molekylär bioteknik 
Kod kurs kursansvarig inst hp svar tenta godkända 
1MB412 Molekylär och statistisk mekanik  Johan Åqvist ICM 5 12 20 (35) 80% (100%) 
1RT490 Reglerteknik I  Kjartan Halvorsen IT 5 (20) 18 (33) 67% (61%) 

Utvärderingen på Reglerteknik I gäller alla program som samläser kursen. Omdömet 
är överlag relativt bra och rapporter på kursombudsmöten på X har varit positiva. 
Tentautformningen med krav på 100% rätt på en del uppskattades dock inte. 
Molekylär och statistisk mekanik får ganska bra omdöme, men den upplevs som 
tung. Laborationer och föreläsningar behöver synkas bättre med föreläsningarna. 

Perioden uppfattas som tung som helhet. En analys av schemat ger att 202 av 320 
tillgängliga timmar i perioden är schemalagda för en enskild student, tentamina 
oräknade. Molekylär och statistisk mekanik har 80 h schemalagt, varav 36 h är 
föreläsningar, Reglerteknik 78 h, varav 24 h är föreläsningar och 
Beräkningsvetenskap II 44 h, varav 24 h föreläsningar. 

Årskurs 5, inriktning bioinformatik 
Kod kurs kursansvarig inst Hp svar tenta godkända 
1MB513 Tillämpad bioinformatik  Lisa Klasson ICM 10 2 2 (5) 100% (100%) 
1MB514 Populationsgenetisk analys  Mattias Jakobsson IEG 5 3 3 (5) 100% (100%) 

Studenterna uppskattar båda kurserna. 

Årskurs 5, inriktning molekylär bioteknik 
Kod kurs kursansvarig inst hp svar tenta godkända 
1KB457 Nanobioteknik Gunnar Johansson K 10 - 1 100% 
1KB466 Biosensorer Helena Danielsson K 5 ? 1 100% 
1MB511 Beräknings- och 

systembiologi I  
Lynn Kamerlin ICM 5 1 3 (2) 100% (50%) 

1BG301 Protein Engineering  Sherry Mowbray ICM 5 (13) 9 (10) 100% (100%) 



Kursrapporten för Biosensor indikerar att kursen fungerar bra. Beräknings- och 
systembiologi I fortsätter att rekrytera få studenter, trots att den nu hade flyttats till 
period 2. Alla anmälda X-studenter valde dock att följa kursen period 1 då den gavs 
som fristående kurs. Protein Engineering samläses med flera andra program. 
Kursvärderingen är inte uppdelad på program och därför är det svårt att bedöma hur 
X-studenterna upplever kursen. Det allmänna omdömet är positivt, men en 
kommentar från en X-student framför att merparten av teorin överlappar med tidigare 
kurser på programmet.   

/Jan Andersson, Programansvarig X 2014-12-10 


