Kursrapport

2020-02-16

Kurs: Materialkemi, 1KB210
Termin: HT 2019
Program: K3M, Q3, KandKe3
Kurs: Materialkemi, 10 hp
Antal registrerade studenter: 56 st
49 nya studenter i denna årskull
7 omregistrerade studenter

Utfall av examination
(tentamen, obligatoriskt seminarium och laborationer)

Svarsfrekvens kursvärdering:
50% (28/56)

Betygsfördelning 2020-02-16 för 49 i denna årskull
Betyg U (omtenta)
15 st (31 %, varav 4 ej har tentat)
Betyg U (komplettering) 15 st (31 %, rättning pågår)
Betyg 3
0 st (0 %)
Betyg 4
15 st (31 %)
Betyg 5
4 st (8 %)

Antal examinerade: 53 st skrev tentamen, varav 45 från denna
årskull, och 8 från tidigare årskullar
Av 50 studenter som deltog i laborationer
och seminarier har 47 godkänts.

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag
"Starka sidor" enligt studenterna
•
•

Föreläsningarna anses generellt vara givande och bra
Intressant innehåll i kursen

"Svaga sidor" enligt studenterna
•
•

Stor skriftlig tentamen
En av labblärarna upplevdes som oengagerad.

Kursansvarigas och lärares kommentarer till kursens genomförande och resultat:
•

•

Resultatet av tentamen är normalt. Erfarenheten säger att av de 15 st som har fått betyget
U, men även möjlighet att komplettera kommer de absolut flesta att bli godkända. De
flesta av dessa kommer få betyget 3, några 4.
Kursen genomfördes normalt. Efter önskemål från tidigare år lyckades jag få alla
föreläsningar med nytt innehåll placerade innan jul, så att endast repetition och frågestund
låg efter nyår. Har ej haft tid att implementera några nya grepp map examination för att
minska storleken på den skriftliga tentan.

Labblärarnas kommentarer:
•

Inga särskilda kommentarer från labblärarna.

Förslag till förändringar/kommentar/åtgärder
•
•

Den mindre engagerade labbläraren undervisade för sista gången, då hen strax disputerar.
Får se om jag hittar en tillfredsställande sätt att plocka bort något delmål från den
skriftliga tentan, för examination på annat sätt.

Rapport skriven av Erik Lewin, kursansvarig lärare

