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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:

Förstärkning av lab-hjälp (=antalet laboratorieingenjörer) samt effektivare (=snabbare) beställning av kemikalier
och förbrukningsmaterial.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-02-08

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik, 30 hp (CKAE90)
Kursansvarig: Lars Järnström





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.

Lyckliga omständigheter och engagerade handledare (inkl. de insutriella mentorerna) gjorde att studenterna verkar vara
nöjda. Jag vill poängtera engagerade handledare. De gjorde detta år ett alldeles utmärkt jobb. Som helhet anser jag inte att
vi har ett tillräckligt robust system för att kunna garandera bra utfall också i framtiden.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Egentligen kvarstår allt som angetts vid föregående tillfällen. Förutom vad som angavs föregående år så har jag vid tidigare
utvärderingar tryckt på nödvändigheten att examinatorn och kursansvarige ges ökad tid i tjänsteplaneringen för att kunna
arbeta pro-aktivt. Jag kan inte se att universitetet på något sätt har genomfört beslut som med visshet skulle leda till mindre
antal missnöjda studenter. Nu var det inga missnöjda studenter detta år, men eftersom inga egntiliga åtrgärder hade
vidtagits från institutionens eller fakultetens ledning så dristar jag mig till att säga att det berodde på "lyckliga
omständigheter och engagerade handledare (inkl. de insutriella mentorerna)". Jag ser det som tveksamt att vi kan få
samma goda resultat följande år, men vi kan ju ha tur nästa gång också. Det är enligt min mening inte acceptabelt att förlita
sig på den goda turen. Kanske man även ska kunna fundera över om det kan behövas en speciell form av vidareutbildning
för lärare som agerar hanndledare, viktigast är trots allt engagerade och kunniga handledare. Jag anser att kompetens som
handledare ges av formeln K=A*F, där K står för kompetens, A för attityd och F för formel kunskap. Alla vet att produkten blir
noll om en av faktorena är noll.

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


