EVALUERINGSRAPPORT – Studieåret 2014/15, blok 1+2
Oversigt over fagelementernes placering i A-, B- og C-kategorier er vedlagt den interne del af
rapporten.
Oplysninger
Institut

Kemisk Institut

Periode
(sæt kryds)

Studieåret 2014/2015
Blok 1-2 __x__ Blok 3-4 ____

Antal evalueringer
gennemført i perioden
(både kurser og projekter)

42 kurser + 36 projekter

Svarprocent (angives og
kommenteres)

Den gennemsnitlige svar procent for kursusevalueringer med >9 svar er 39%
for blok 1 og 41% for blok 2. CHEM arbejder løbende på at forbedre
svarprocenten.

Opgørelse af antal af kursusevalueringer
Evalueringer i kategori A

Antal
4

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

38

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

0

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
Evalueringer, tilbagemelding fra fagråd, og beståelsesprocenter indgår i kategoriseringen af kurser.

Emne
Hvilke elementer fra
evalueringer i kategori A
og B kan fremhæves?
Hvilke
opmærksomhedspunkter
peger evalueringerne i

Bemærkning
Overvejende rosende ord til forelæsere i kursusevalueringerne over flere år.

Der er to kurser, som UU vil holde øje med (se intern version). Situationen
findes dog ikke så bekymrende, at de bliver kategoriseret som C-kurser i år.

kategori C på og hvilke
justeringer og øvrige
opfølgningsinitiativer er
foretaget/vil blive
foretaget?
Opgørelse af antal af evalueringer af projekt og speciale
Antal virksomhedsprojekter, projekt udenfor kursusregi, bachelorprojekter, specialer og
masterprojekter bedømt i perioden

Antal
36

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.?
Der er relativt få bachelor- og specialeprojekter der bliver afsluttet i blok 1 og 2 på CHEM.
Bachelorprojekter = 4
Specialeprojekter = 21
Projekter uden for kursusregi = 11
Alle som indleverer projekter får et evalueringsskema, men tilbagemeldingsprocenten er desværre 0 pt. Da
studerende generelt er gode til at klage, når der er noget galt, antages det, at det betyder generel
tilfredshed med projekterne.
Opfølgningsinitiativer
Emne
Status på opfølgningsinitiativer fra samme
periode foregående studieår
(i forbindelse med opfølgning nævnes tillige
initiativer vedr. kompetenceudvikling)

Bemærkning
Et kursus har stadig en beståelsesprocent på lige under
70%. Dette kursus får nu flere regneøvelsestimer i 2015.
Et kursus med mindre gode evalueringer i 2013 har fået ny
kursusansvarlig og har fået fremragende evalueringer i
2014.

