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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 18

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 73

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Den förändring som föreslogs var att byta kurslitteratur, vilket också har genomförts.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-06-26

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Det är endast 18 av 73 studenter som besvarat enkäten. Av dessa tycker 3 studenter att de i mycket hög utsträckning
utvecklat de kunskaper och förmågor enligt beskriva lärandemål. 12 studenter svarar i hög utsträckning och 3 studenter
svarar i viss mån. De flesta anser att de under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa att lärandemålen
uppfyllts. 

På frågan om den egna arbetsinsatsen har endast 1 student lagt ner mer än 10 timmar per vecka och så många som 8
studenter har lagt ner mindre än 5 timmar. Kursen ges på kvartsfart och det kan vara möjligt att studenterna inte läst det
som står i parentes, utan besvarat frågan som om det vore en kurs på helfart. Det är snarast omöjligt att lägga ner mindre
än 5 timmar per vecka och klara kursen. 

På frågan om hur studenten upplevt bemötandet från lärare har de flesta svarat professionellt och tillmötesgående eller
professionellt och mycket tillmötesgående. Ingen har upplevt bemötandet som undermåligt. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kemi 2 är en kurs som omfattar flera delar av kemi inom ganska olika områden. För att säkerställa att studenterna har
kunskap inom alla delar har tentan varit uppdelad i fyra delar, där varje del måste besvaras med minst 50 % rätt för betyget
godkänt. Eventuell omtentamen görs endast på den del eller delar som inte blivit godkänd. Det medför omfattande
administration för examinator och är inte förenligt med anonymiseringskoder och Ladok 3. Därför bör kursplanen skrivas
om så att kursen kan delas upp i två delar och istället tenteras av vid två tillfällen. Det var också ett önskemål som framkom
genom kommentar i enkäten.

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


