EVALUERINGSRAPPORT – CHEM, studieåret 2015/16
Oversigt over fagelementernes placering i A-, B- og C-kategori er vedlagt den interne del af rapporten

Oplysninger
Institut

Kemisk Institut

Periode

Studieåret 2015/16, inkl. sommer 2016

Antal evalueringer
gennemført i perioden
(både kurser og projekter)

74 kurser + 44 bachelorprojekter + 34 specialeprojekter

Svarprocent (angives og
kommenteres)

Den gennemsnitlige svar procent er 43%. CHEM arbejder løbende på at
forbedre svarprocenten.
VILU følger besvarelsesprocenten i ugen op til deadline for hver blok, og
beder de kursusansvarlige for kurser med lav besvarelsesprocent om at
minde de studerende til at udfylde evalueringsskemaet, per email. For
nogen kurser bliver der sendt op til tre emails.

Opgørelse af antal af kursusevalueringer
Evalueringer i kategori A

7

Antal

Definition:
Kurser, hvor undervisningen har fungeret særligt godt og kan være til inspiration for andre.
Evalueringer i kategori B

60

Definition:
Kurser, hvor undervisningen har fungeret tilfredsstillende. Evalueringen giver anledning til
ingen eller mindre justeringer af kurset..
Evalueringer i kategori C

7

Definition:
Kurser, hvor evalueringen giver anledning til justering og udvikling af kurset og/eller
undervisningens form og/eller indhold.
Refleksion over fordelingen af kurser i kategorier
Kemi har en del kandidaturser med <15 studerende, og derfor evalueringer med <10 svar. UU mener at
der ikke at data nok til at foretage en kategorisering pga. af de udregnede procenter for hver kategori for
disse kurser, så længe fritekstsvarene generelt var positive.
Emne
Hvilke elementer fra
evalueringer i kategori A og B
kan fremhæves?
Hvilke opmærksomhedspunkter
peger evalueringerne i kategori
C på og hvilke justeringer og
øvrige opfølgningsinitiativer er
foretaget/vil blive foretaget?

Bemærkning
Meget rosende evalueringer og/eller brug af innovative
undervisningsmetoder
Kun et C kursus pga. <70% bestået. Tre C kurser har ny
kursusansvarlige, som lige skal finde niveauet, mm .
UU vurderer, at fire kurser kan rettes op med relativt små justeringer,
som kursusansvarlige er enige i at foretage. Tre af kurserne vil nok
kræve mere gennemgribende ændringer. VILU er i dialog med
kursusansvarlige på disse kurser.

Opgørelse af antal af evalueringer af projekt og speciale
Antal
Antal virksomhedsprojekter, projekt udenfor kursusregi, bachelorprojekter, specialer og
97
masterprojekter bedømt i perioden
Refleksion over evalueringer af projekt og speciale
– fremgår der af evalueringerne fælles træk i vejledningen? Vedr. forhold som f.eks. udarbejdelse af
kontrakt, antal af vejledningstimer, opfølgning, faglige match etc.?
UU har ikke modtaget nogle evalueringer i denne kategori, nok fordi de i sagens natur ikke er anonyme.
Opfølgningsinitiativer
Emne
Status på opfølgningsinitiativer fra
samme periode foregående studieår
(i forbindelse med opfølgning nævnes
tillige initiativer vedr.
kompetenceudvikling)

Bemærkning
Tre kurser med en beståelsesprocent på <70% i 2014/15 har nu
beståelsesprocenter på 74%, 89%, og 71%.
Et andet kursus der i 2014/15 scorede lavt på ”Jeg synes, at jeg
har haft adgang til de nødvendige informationer omkring kurset”
og ”Jeg synes, at jeg har fået relevant faglig respons på mit
skriftlige og mundtlige arbejde på kurset”, blev aflyst i 2015/16
pga. af lav tilmelding.

