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Kursvärderare
Du får det här utskicket eftersom du under kommande läsperiod kommer vara kursvärderare på en
kurs på Kemiteknologsektionen.
Kursvärderingsprocessen
Om det är första gången du är kursvärderare, eller om du vill veta mer om hur processen är upplagd, är
här en kort beskrivning av hur processen ser ut. Figur 1 visar skolans bild av denna.

Figur 1. Beskrivning av kursvärderingsprocessen.

I läsvecka 1 har du och ytterligare en i din klass anmält er eller blivit utsedd till kursvärderare av
årskursrepresentanten. Under denna första vecka, alternativt i början av läsvecka 2, skall ni två gå fram till
föreläsare/examinator och presentera er, samt även bestämma tid för mittmöte. Detta presentationsmöte
är det som kallas för Möte 1 i bilden.
Mittmöte hålls ungefär i läsvecka 3–4, när halva kursen har gått. På detta möte medverkar kursvärderare och
examinator, men eventuellt även övningsledare och andra föreläsare. Här tas det upp saker som klassen
tycker skulle kunna förbättras under kursens gång, och om man har några övriga synpunkter. Det kan vara
bra att inför mittmötet höra sig för i klassen för att samla in åsikter om vad studenterna tycker om kursen.
I läsvecka 1 i efterföljande läsperiod skickas kursenkäten ut till alla studenter. Det är viktigt att så många
som möjligt svarar på denna enkät, då detta är grunden för allt utvecklingsarbete på programmet. Enkäten
är vanligtvis öppen för svar i två veckor, undantag gäller för läsperiod 4 då enkäten är öppen fram till första
läsveckan i efterföljande läsår.
När svarsperioden för kursenkäten är avslutad skickas kallelsen till kursnämnden ut till dig från programmets
utbildningssekreterare, där även enkätsvaren är bifogade. Kursnämndmötet är dock redan vid kursstart
inbokat och dess tid är inlagd i TimeEdit. Vanligtvis bokas kursnämnden i läsvecka 3-8 kl 13-16, och en
timme avsätts för mötet.
På själva kursnämndsmötet närvarar kursvärderare, examinator och utbildningssekreterare, och
årskursrepresentanten sitter med och skriver protokoll. Inför detta möte är det bra om ni har kollat igenom
enkätsvaren, samt hört runt lite i klassen om det är något speciellt som skall tas upp. Om du är osäker på
hur du skall gå till väga hör av dig till oss så hjälper vi dig.
Som tack för att du är kursvärderare får du, efter att årskursrepresentanten har skickat in protokollet från
kursnämnden, 200 kronor på STORE. Du får ett mail då protokollet har registrerats och ditt presentkort
finns att hämta på STORE. Efter det är det bara att gå till STORE, säga till i kassan innan man ska betala
att man har varit kursvärderare, så hittar de er i listan och kan bocka av er.
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Övrigt
KUU har lunchmöten varje tisdag, ofta i ett grupprum i kemihuset. På mötet i läsvecka 2 eller 3 diskuterar
vi de nya kurserna tillsammans med årskursrepresentanterna. Till detta möte är du speciellt välkommen,
men har du några frågor är du självklart välkommen på vilket som helst av dessa möten, eller att kontakta
oss på annat vis.
Tack för din insats och lycka till!
Har du några frågor rörande ditt arbete, tveka inte att ta kontakt med oss.
Det lättaste sättet att nå oss är via vår gemensamma mail, kuu@kemisektionen.com, men det går även att
kontakta oss personligen.

Wilma Björkman, Ordförande
Leder och ansvarar för arbetet, representant i Kemistyret och kårens Utbildningsutskott.
ua@kemisektionen.com
Ellen Emanuelsson, Kassör
Ellen Iwarsson, Masteransvarig
Ansvarig för kontakt med och utvärdering av mastersprogrammet.
masteransvarig@kemisektionen.com
Jonatan Enger, Sekreterare
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