
Kursrapport – Elektrokemi 5 hp (1KB204) VT-2020

Termin: VT-2019
Program: Civilingenjörsprogram (K och Q) + kandidatprogram i kemi
Kurs: Elektrokemi 5 hp
Antal registrerade studenter: 40
Svarsfrekvens: 55 %
Datum: 2020-05-05

Utfall av examination

Antal examinerade: 26
Betyg U/inte klara ännu: 14 st
Betyg 3: 3 st
Betyg 4: 12 st
Betyg 5: 11 st

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

"Starka sidor" enligt studenterna

· Bra, lagom svår kurs med lagom arbetsbelastning
· Engagerade och bra lärare
· Bra balans i kursen mellan föreläsningar, lektioner och labbar

"Svaga sidor" enligt studenterna

· Labblärarna hade olika ambitionsnivåer
· Formen för lektionerna bör ses över
· Koordinationen med labbarna på MTS-kursen bör förbättras så att labbarna på båda

kurserna ligger parallellt

Kursansvarigas/lärares kommentarer till kursens genomförande och resultat:

Kursen har fungerat mycket bra med engagerade och frågvisa studenter som gjort det till en
väldigt rolig kurs att undervisa på. Tyvärr så läser de flesta av studenterna även en annan
ganska krävande kurs under denna period vilket kan förklara varför 35% av studenterna inte ens
tenterade denna kurs. Kursresultatet för de som tenterade var trots allt mycket bra vilket tyder på
att kursen fungerade bra.

Resultatet av mittutvärderingen var i linje med de från tidigare år dvs. bra till mycket bra vilket
stämmer överens med tolkningen ovan.

De allra flesta studenterna genomförde och redovisade laborationsdelen på ett mycket bra sätt.



Förslag till förändringar/kommentar/åtgärder

· Schemaläggningen för elektrokemikursen och MTS-kursen som läses parallellt med
elektrokemikursen skulle kunna förbättras ytterligare genom att lägga elektrokemi och MTS-
labbarna parallellt. På detta sätt skulle det bli lättare för studenterna att bli klara med
labbarna i god tid före tentorna. Tentamenstillfällena måste läggas så att det är minst en
vecka mellan tentorna så att det även finns tid att läsa in den kurs som kommer sist i raden.

· Formerna för lektionerna bör ses över.

Namn på de som skrivit kursrapporten, dvs. kursansvarig eller annan utsedd person på
institutionen

Leif Nyholm (kursansvarig)


