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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

KEGA02

Anmälningskod: 31222
Termin:

HT-18

Startvecka:

201835

Slutvecka:

201844

Studietakt:

50%

Studieform:

Campus

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 30

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

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.
Endast 12 av 30 valde att svara på denna utvärdering. Vilket gör det extremt svår att utföra någon seriös analys.
Nyheter till denna kurs:
1. Canvas
2. Dålig placering på kursen. Samtidigt som inledande kemi /Materia.
Canvas strukturella skillnader med itslearning, har lett till att man har varit tvungen att lägga stor fokus på den nya
lärplattformen istället för att kunna lägga denna tid på studenterna. Detta kan exemplifieras med lång tid innan man svara
på vissa meddelanden eftersom jag inte förstod att det fanns meddelanden
Kursen gick detta år samtidigt som inledande kemi. Detta är inte optimalt eftersom organisk kemi konceptuellt bygger på att
man skall ha goda kunskaper om inledande kemi. Studenter har kommenterat detta under kursens gång samt i
utvärderingen. Dessutom har det i större utsträckning upplevt att materialet har forcerats. Skall tillägga att jag till denna
gång lade mer energi på grundläggande aspekter för att kompensera detta. Dock skattar majoriteten att de inte har lagt ner
mer tid än heltid för kursen.
Det har kommit upp synpunkter på att dela upp laborationsdagarna. Jag tror dock att det är en dålig ide eftersom det tvingar
alla studenter till att jobba hårdare för att hinna med laborationerna innan nästa grupp skall komma in. Genom att ha en
heldag finns det tid att misslyckas och gör om vissa moment. Detta försvinner om man skall stycka upp vissa
laborationsdagar i halvdagar.
Kul att de uppskattar inspelningar som en möjlighet att fånga upp material

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Fixa till det så att inledande kemi/materia kommer före organisk kemi.

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

