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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 1

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 2

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
---Så som påpekats även samma kurs-kod men anmälningskod 35347 så hade vi infört det förra
kurstillfället infört ett nytt pedagogiskt upplägg där studenterna formar sitt eget laborativa
upplägg. Vid föregående kurstillfälle fick vi bekräftelse på att konceptet fungerat bra och det
föreslogs vi skulle renodla detta upplägg samt modifiera kursen i sin helhet till projektterminen som
startade hösten 2020 vilket vi också gjort.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-12-02

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.

Dessa värderingar och de samma kurskod men anmälningskod 35347 visar att kursen tagits emot bra. Det
fanns synpunkten såväl här som på Campus varianten att innehållet var för stort för tidsramarna. Vi håller
med om detta att innehållet är stort i relation till tidsramarna! Vi hade redan fokuserat innehåller något
utifrån förra tillfället i och med modifieringen av kursen si sin helhet till projektterminen som startade hösten
2020, tex har ett moment (Kapillärelektrofores) lyfts ut och ett annat lyfts in (gradient-eluering). 

Men vi kommer nu att fortsätta detta arbetet inför nästa kurstillfälle.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Som föreslagits till även analysen av kursen med anmälningskod 35347 så kommer vi att fortsätta arbetet
med modifieringen av kursen med denna anpassning till projektterminen inför nästa kurstillfälle med fokus på
anpassa ytterligare innehåll med tidsramar.

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


