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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor,
fritextkommentarer och eventuellt andra underlag.

Sammanfattningen baseras på två inkomna svar. Båda dessa studenter verkar mycket nöjda med
utbildningen. Den ena studenten svarade "I mycket hög utsträckning" på samtliga enkätfrågor. Den
andra studenten svarade "I hög utsträckning" eller "I mycket hög utsträckning" på samtliga frågor.
Fritextsvaren visade också att studenterna var nöjda. Man upplevde att progressionen i form av krav
på självständighet, formalia och egen planering var bra och att det aldrig var ett för stort hopp från en
kurs till en annan. Vidare att lärarna varit bra på att hitta balansen mellan att informera och att
utmana, att programmet är väl konstruerat, intressant och upplevs som mycket bra för den som vill
bli analytisk kemist samt att man som student känner sig lyssnad på vilket bl a märktes som
genomförda förändringar av programstrukturen. Lärare och övrig personal upplevdes lyhörda och
förstående.

Följande förbättringsförslag nämndes: höj kraven för kursen "Kemiska beräkningar" eftersom
innehållet är av fundamental betydelse för senare delar av programmet, ge undervisning om orbitaler
större utrymme, utöka utbudet av valfria kurser med t ex organisk kemi med inriktning
läkemedelskemi.



Programledarens sammanfattande analys.

Programmet startade ht-18 och detta är den andra årskullen som är klar med sin utbildning. En
förändring av de inledande kursernas ordning genomfördes till denna årskull och det har tagits emot
positivt av både lärare och studenter. De studenter som fullföljde programmet verkar nöjda med
utbildningen. Programledaren anser också att utbildningen i stort sett har fungerat bra. En kurs i
matematik har inte fungerat så väl men från och med ht -22 är den ersatt med andra kurser. 

Förslag till förändringar.

Önskemålet om att skapa ett kontaktnät med företag kvarstår från föregående programanalys.
Åtgärder för att öka retentionen på programmet bör diskuteras och provas.

1 Registrerad på program aktuell kull, ej gjort avbrott, ej gjort uppehåll och registrering på kurs vid Kau
innevarande termin.
2 Antalet studenter som inte klickat i "nej" - "jag är inte student på ovanstående program innevarande läsår" i
värderingen. 
3 Antalet studenter som besvarat minst 1 fråga eller skrivit i fritextfält.


