
Grunddata från Ladok
Kurskod: CKAE90
Anmälningskod: 35371
Termin: HT-20
Startvecka: 202036
Slutvecka: 202102
Studietakt: 100%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 0

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 1

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Ansvarig anges inom parentes
- Checklista inför kursen, som handledarna skall använda, gällande (Kursansvarig)
o Handledningskapaciteten
o Utrustning, kemikalier och annat som behövs
o Säkerhet
o IPR/Sekretess.
Genomfört. Detta gås igenom med studenter och handledare inför kursstart för att få en
tillfredställande status inför att kursen börjar. 
- Utveckla rapportinstruktion (Kursansvarig)
o Saker som behöver finnas med är
? Referenshantering och antal referenser
? Språk och språkgranskning
? Plagiat och plagiatkontroll
? Statistik, signifikans, mätnoggrannhet, mätfel
? Mätvärdeshantering och felanalys
? Hållbarhet
? Etik.
Delvis genomfört. Instruktioner gällande hållbarhet och etik är inte genomförda.
- KTGCG6 och CKAE90 samordnas ej i samma omfattning som tidigare. Separata kursansvariga.
Genomfört.
- En differentiering och tydliggörande mellan bedömningsgrunder i kurserna CKAE90 och KTGCG6
genomförs.
Ej genomfört.
- Målmatrisen för TACKT uppdateras. (Programledare)
Ej genomfört.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-02-15

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik, 30.0 hp (CKAE90)
Kursansvarig: Magnus Lestelius





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 finns en plan för utvecklingen av kursen CKAE90. Under punkten ?Förändringar som föreslogs vid
föregående kurstillfälles kursanalys? redogörs för de förändringar som gjort inför detta kurstillfällen. Under
punkten ?Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle? redogörs för det som kvarstår av denna
utvecklingsplan. Avsikten är att detta skall genomföras under 2021. Under VT2021 är avsikten att prova att
ge lektion/föreläsning i Hållbarhet och Etik. Därefter att bearbeta punkten Bedömningsgrunder.
Lärandemålsuppfyllelse och Målmatris ligger längre fram och engagerar även Programledare.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

1. ADMINSTRATION/GENOMFÖRANDE
- Utveckla rapportinstruktion, samt ev. lektion/föreläsning, gällande Hållbarhet och Etik (Kursansvarig)
2. LÄRANDEMÅLSUPPFYLLELSE/BEDÖMNING
- Identifiering av tidigarevarande kurser i utbildningen där förmåga till självständigt arbete, vetenskapligt
förhållningssätt och kritiskt tänkande identifieras och möjliga insatser diskuteras (se Målmatris TACKT) samt
Målmatrisen för TACKT uppdateras. (Programledare)
- En differentiering och tydliggörande mellan bedömningsgrunder i kurserna CKAE90 och KTGCG6 genomförs.
(Kursansvariga för KTGCG6 och CKAE90)

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


