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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 2

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 7

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-11-01

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D, 7.5 hp (KEAD41)
Kursansvarig: Torgny Fornstedt





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Studenternas stapelsvar visar att kursen haft ett mycket bra upplägg, att studenterna blivit mycket bra
bemötta samt att de också lagt ner mycket arbete på kursen, > 30 timmar per vecka. De enda konketa
förslag på ändringar var att man önskade projektgrupper om mindre antal istället för 5 personer i en grupp.
Men vi har förstått genom andra inspel att en del studenter anser kursvolymen för stor. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det som skulle ändras från förra tillfället var att modifiera och harmonisera innehållet dels med tanke på att
en del moment från den ursprungliga CD kursen försvunnit och dels med tanke på att många studenter läser
vidare på en projekt kurs. Det arbetet fortsätter nu till nästa kurstillfälle + att vi tar in önskemålet att försöka
ha mindre antal studenter per grupp vilket i sin tur har att göra med begränsad tillgång avancerade
instrument. Men vi kommer arbeta för mindre grupper inför nästa kurstillfälle samt försöka minska totala
kursvolymen då det finns önskemål om det som kommit in per mail och via muntlig kommunikation. Att
kursen kräver mycket tid av studenterna ser vi också på staplarna i denna värdering.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


