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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 41

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Kursen ges för första gången, enligt gällande kursplan.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-12-03

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Materia, 7.5 hp (CBGAM1)
Kursansvarig: Anna Smedja Bäcklund





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.

Kursen hade 41 förstagångsregistrerade och det är 12 studenter som svarat på kursanalysen. Av de svaren kan man utläsa
att de flesta anser sig ha haft möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som finns beskrivna i lärandemålen, samt
att de i hög utsträckning haft möjlighet att visa det genom examination. De flesta anser att bemötandet från lärare varit
professionellt och mycket tillmötesgående/ professionellt och tillmötesgående. Det varierar ganska mycket hur många
timmar de anser sig ha lagt ner på kursen. I kommentarer framkommer att de uppfattat kursen som överlag bra, men att det
funnits vissa oklarheter kring examination av Materia 1 (inlämningsuppgift och seminarium i kvantmekanik). 

Jag blev tilldelad kursansvar för kursen strax innan sommaren och har haft mycket kort tid för kursplanering. Kursen är ny,
men är till stora delar lik den tidigare Materia-kursen CBGAM0, men eftersom jag inte varit involverad i den tidigare har det
varit en utmaning att hinna med att planera samt läsa in mig på kursinnehållet, samtidigt som kursen skulle publiceras på
en helt ny plattform. Kursen har till stora delar samlästs med andra kurser (KEGA21, KEGL01, BIGLN5), men vissa delar
skulle examineras enbart för CBGAM1 och när kursen inleddes var det oklart hur det skulle gå till, vilket medförde vissa
brister i information inför uppgiften. Min upplevelse är dock att vi kommunikationen mellan lärare och studenter har fungerat
tillfredställande och att det varit en positiv anda. 

Två kommentarer från studenter lyder:

?Överlag en bra kurs, men lite oklarheter kring examinationen som var en seminarieuppgift. I instruktionerna stod att alla
skulle skriva en individuell uppgift som skulle diskuteras vid seminarie, vilket jag och många andra tolkade som att det
skulle vara ett förhör som skulle betygsättas. När vi kom dit visade det sig snarare vara en frågestund där man kunde få
hjälp med uppgiften. Vore nog bra med tydligare information kring det så man förbereder sig på rätt sak.?

? Väldigt bra kurs. Bra upplagt med lagom mycket tid att hinna läsa in sig på varje kapitel. För oss som läser kemiteknik var
det skönt att få en större grund, mycket föll på plats under denna kursen. Bra föreläsningar med engagerade lärare. Labbar
som man hann med utan att känna sig stressad.?

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Laborationer och inlämningsuppgifter behöver ses över till nästa gång kursen ges.

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


