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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 0

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 3

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Ingen svarade på denna då ett fåtal kanske ingen läste denna kod. Därför har jag istället nedan klistrat in svaren
på värderingen för KEAD71 anmälningskod 35385 (VT-20)

--Vi har endast haft ett fåtal studenter och ännu färre ifyllda värderingar de första gångerna varför inte så mycket
förslag kommit in och inte heller har vi haft en kritisk massa studenter att bolla de förslagen med. Denna gång
dock hade vi fler studenter och fick fler värderingar vilket ger möjlighet till förändringar inför nästa tillfälle (se
nedan).

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-09-27

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Vetenskapligt skrivande och vetenskapsteori inom kemi och kemiteknik, 7.5 hp (KEAD71)
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.

--Ingen svarade på denna då ett fåtal kanske ingen läste denna kod. Därför har jag istället nedan klistrat in svaren på
värderingen för KEAD71 anmälningskod 35385 (VT-20):

Studenterna var av svaren att döma mycket nöjda med kursen. Roligt att se kommentarer om att de upplever den kan
hjälpa dem kunna skriva bättre i framtiden. Det kom ett par förslag till förbättringar som jag som kursansvarig tycker var
konstruktiva och avser lägga in. Se nedan

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

--Ingen svarade på denna då ett fåtal kanske ingen läste denna kod. Därför har jag istället nedan klistrat in svaren på
värderingen för KEAD71 anmälningskod 35385 (VT-20):

De förslag som kom var: 
1) Försöka få igång diskussioner under seminarier Kamerakrav- det vore trevligt att se sina studiekamrater istället för en
svart skärm under seminarierna
2) I "Uppgifter" i canvas tycker jag är bra för där ser man att uppgiften har kommit in ordentligt och om den har blivit
bedömd.

Båda förslagen är mycket bra och förslag 2 kommer läggas in nästa tillfälle. Förslag 1 är oerhört viktigt att man ser
varandra, och bra arbeta i denna riktning dock vad som kan krävas är jag som kursansvarig ej säker på, men vi kommer
titta på detta också.

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


