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Sammanställning för KEMM15 HT/VT 2018
Kursansvarig: Derek Logan
Övriga lärare: Salam Al-Karadaghi, Ingemar André, Susanna Horsefield, Esko Oksanen (ESS),
Kristofer Modig, Maria Gourdon (LP3, Biologi)
Antal studenter: 21 registrerade studenter
Betyg: 0 st UK, 7 st G, 14 VG.
Utvärdering
I.
Sammanfattning av kursvärderingen
Totalt antal svar: 7 (33%)
Kort sammanfattning av resultatet: Sammantaget var studenterna nöjda med
kursen, med reservation för att svarsfrekvensen var mycket låg (trots flera
påminnelser och förlängd svarstid). Svarsfrekvensen var förvånande med tanke
på de goda resultaten (2/3 fick VG) och entusiasmen som studenterna visade
under kursen. Studenterna gav betyg över 3.5/5 till de flesta kursmoment och
samma betyg i frågan om de skulle rekommendera kursen till en studiekamrat.
Studenterna uppskattade speciellt föreläsningarna i röntgenkristallografi (3.9/5),
men verkade uppskatta de andra experimentella metoderna något mindre
(2.9/5). Strukturbionformatiken i första kurshalvan uppskattades också (3.6/5).
”Site visits” till MAX IV och LP3 fick relativt lågt betyg, vilket är något förvånande
med tanke på hur studenterna har uppskattat dessa moment tidigare år.
II.

Lärarlagets kommentarer
Lärarlaget tyckte att kursen gick bra överlag.

III.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen
Sedan förra gången kursen har vi plockat bort föreläsningarna i drug design som
gavs av personal från SARomics Biostructures, detta p.g.a. tidsbrist. Då detta
moment uppskattades av studenterna tog Salam Al-Karadaghi över. Momentet
utökades något och nya övningar i in silico dockning av småmolekyler till
proteiner infördes.
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IV.
Förslag till förändringar till nästa kurs
Vi bör utvärdera om vi ska ha någon kursbok då många studenter inte tycker att
den tillför något (bara 1/7 tyckte att den var ”mycket användbar”) och de andra
böckerna som finns på marknaden är för avancerade för denna kurs. Med tanke
på att studenterna verkar nöjda behöver vi kanske inte ha en bok i samma ämne.
Vi bestämde dock att bibehålla boken till HT 2019.
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