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Självständigt arbete i kemiteknik, 15.0 hp
Kurskod: 1TM001,  Anmälningskod: 64802,  100%, DAG, NML
vecka:  13 - 23 Termin:  VT 2020  (2020-03-23 - 2020-06-07)

Direktlänk till kursvärderingen för studenter:

https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/evaluation?uusp.portalpage=true&toolAttachmentId=699234&toolM

Antal:  16

Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,6 / 5

Antal:  16

Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,1 / 5

Antal:  16

Resultat
Den här kursvärderingen har besvarats av 33% (16/48) av studenterna.

Skriv gärna sammanfattningar av fritextsvar/kommentarer för varje fråga innan du publicerar. Att redan ha gjort sammanfattningar av god kvalitet underlättar arbetet med
kursrapporten. Observera att granskning ur integritetssynpunkt ska ske om fritextsvar publiceras eller skrivs ut. Se Riktlinjer för kursvärderingar och rekommendationerna
för praktiska råd och tips.

1: Hur nöjd är du med kursen i stort?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Mycket missnöjd 0 st. 0%

2. Ganska missnöjd 2 st. 13%

3. Varken nöjd eller missnöjd 4 st. 25%

4. Ganska nöjd 9 st. 56%

5. Mycket nöjd 1 st. 6%

2: Hur nöjd är du med din egen arbetsinsats på kursen?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Mycket missnöjd 0 st. 0%

2. Ganska missnöjd 0 st. 0%

3. Varken nöjd eller missnöjd 3 st. 19%

4. Ganska nöjd 8 st. 50%

5. Mycket nöjd 5 st. 31%

3: Hur många timmar/vecka har du i genomsnitt totalt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd undervisning)?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. 0-14 tim 1 st. 6%

2. 15-24 tim 6 st. 38%

3. 25-34 tim 8 st. 50%

4. 35-44 tim 0 st. 0%

5. 45-54 tim 0 st. 0%

6. 55 tim eller mer 1 st. 6%

http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=14365
https://mp.uu.se/documents/432512/894455/Rekommendationer.pdf/57c6c3b9-825a-4a6f-94dc-268dc83bf59e
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Antal:  114: Det här var särskilt bra med kursen

Freedom of operation and flexibility

Att få jobba med ett företag och åka dit och labba

Bra att vi lyckades lösa något trots corona och faktiskt fick projekt att göra

Det var bra att få direkt arbetsmarknadsanknytning och lära sig hur företag arbetar och tänker.

Eget ansvar och få arbeta på riktigt och bestämma själv

Kul att få åka ut till industri och se hur det funkar där. Kul med mycket praktiskt och att kunna tillämpa kunskap från tidigare kurser.

Intressant arbete

Företagskontakten och inspel från handledare där var utan anmärkning och väldigt tydligt att de uppskattade vårt arbete genom att de gav oss det stöd vi behövde
samtidigt som vi fick den frihet som vi ville ha för att utforma vårt projekt

we got a chance to do the labs, that was nice!

Vi hade fått ett väldigt intressant projektarbete och vi hade ett väldigt bra samarbete inom gruppen.

Jättekul att få vara på ett företag och se hur allt sker på industriell skala.
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Antal:  15

Antal:  16

Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,2 / 5

5: Det här kan förbättras i kursen: (Ge så konstruktiva förslag som möjligt.)

Lecturers should help student book facilities for presentations. All "grupprum" are typically fully booked during the same period

Föreläsningarna i början var nyttiga, men inte jätte kopplat till projektet. Hållbarhetsföreläsningen skulle kunna slopas helt.

Handledare för kandidatarbetet har inte varit särskiljt vägledande. Det kändes som man var nästan helt på egen hand, och hade varit bra med lite merHandledare för kandidatarbetet har inte varit särskiljt vägledande. Det kändes som man var nästan helt på egen hand, och hade varit bra med lite mer
engagemang, speciellt i början. Vi hade inte ett enda möte. Handledaren dök endast upp på första mötet med företaget i några minuter, och presentationerna, menengagemang, speciellt i början. Vi hade inte ett enda möte. Handledaren dök endast upp på första mötet med företaget i några minuter, och presentationerna, men
annars var det inget mer riktigt. Dock förstår jag med förändrande omständigheter att det ofta bildas tids- och resursbrister så jag klandrar ingen. Dock har jagannars var det inget mer riktigt. Dock förstår jag med förändrande omständigheter att det ofta bildas tids- och resursbrister så jag klandrar ingen. Dock har jag
pratat med en annan projektgrupp som hade en annan handledare och de fick ganska mycket bidrag/vägledning från denne, så kändes lite vilset för oss menpratat med en annan projektgrupp som hade en annan handledare och de fick ganska mycket bidrag/vägledning från denne, så kändes lite vilset för oss men
projektet gick bra ändå :)projektet gick bra ändå :)

Vår handledare från universitetet var väldigt frånvarande. När vi bokade möte glömde hen bort oss och svarade knappt eller väldigt långsamt på mejl. Vi pratadeVår handledare från universitetet var väldigt frånvarande. När vi bokade möte glömde hen bort oss och svarade knappt eller väldigt långsamt på mejl. Vi pratade
totalt två gånger under hela projektet - presentationen för halvtidsrapporten och vid slutpresentationen. Fick alltså ingen hjälp eller support från universitetets sidatotalt två gånger under hela projektet - presentationen för halvtidsrapporten och vid slutpresentationen. Fick alltså ingen hjälp eller support från universitetets sida
över huvud taget. Företaget gav däremot mycket bra feedback, uppföljning och hjälp under hela projektets gång. Konstruktivt förslag vore att antingen byta utöver huvud taget. Företaget gav däremot mycket bra feedback, uppföljning och hjälp under hela projektets gång. Konstruktivt förslag vore att antingen byta ut
vissa handledare eller att involvera dem mer genom möten veckovis där man kan diskutera och ställa frågor. Handledaren läste knappt igenom slutrapporten vidvissa handledare eller att involvera dem mer genom möten veckovis där man kan diskutera och ställa frågor. Handledaren läste knappt igenom slutrapporten vid
presentationstillfället och kom med förslag på ändringar som företaget tydligt sagt att de ville ha på det särskilda sättet som uttrycktes i rapporten. Det behövspresentationstillfället och kom med förslag på ändringar som företaget tydligt sagt att de ville ha på det särskilda sättet som uttrycktes i rapporten. Det behövs
alltså bättre kommunikation under hela projektet samt en handledare/examinator som faktiskt har tänkt vara delaktig i att vara handledare. Utöver det tyckte jagalltså bättre kommunikation under hela projektet samt en handledare/examinator som faktiskt har tänkt vara delaktig i att vara handledare. Utöver det tyckte jag
att föreläsningarna i början inte gav något - de hade inget med projekten att göra och hjälpte ingenting i att komma igång eller liknande. Borde istället varaatt föreläsningarna i början inte gav något - de hade inget med projekten att göra och hjälpte ingenting i att komma igång eller liknande. Borde istället vara
information om hur man ex skriver en projektplan eller hur rapporten ska skrivas. Det kom istället bara som en kort text, medan föreläsningarna som var inteinformation om hur man ex skriver en projektplan eller hur rapporten ska skrivas. Det kom istället bara som en kort text, medan föreläsningarna som var inte
hade någon koppling till projekten vi gjorde sen. Om man ex vill ha en föreläsning om gruppdynamik borde man ju följa upp det under projektets gång och sehade någon koppling till projekten vi gjorde sen. Om man ex vill ha en föreläsning om gruppdynamik borde man ju följa upp det under projektets gång och se
vilka roller gruppen har och hur det funkar. Uppföljning och kommunikation tror jag är ett ledord ni borde fokusera lite mer.vilka roller gruppen har och hur det funkar. Uppföljning och kommunikation tror jag är ett ledord ni borde fokusera lite mer.

Tycker faktiskt att det var bra upplägg.

Kommunikation och stuktur. Det hade varit bra med lite tydligare uppgiftsförklaringar då det tog ca 2 veckor att bara förstå sig på projektet och vad som önskades av
en. Mycket var luddigt och det kändes som att handledarna inte alltid själva visste vad de ville ha.

Om kursansvarig ger lite längre och tydligare information så blir det mindre missförstånd. Inte skriver mejl med bara ämnesrad utan innehåll.

Föreläsningarna i början följde inte riktigt nån röd tråd. Sen var det bara att sätta igång med projektet o man hade bara fått allmän info om vad ett projekt kan vara
men ingen info om hur det skulle ske i just denna kurs.

Tycker man ska ha bättre intro och tydligare milstolpar, inte bara för studenter men för företag. All info som utlovas borde ha en deadline.

Generellt sett var informationen bristfällig genom hela kursen, såväl innan kursen som vid kursstart som vid resten av kursen. Speciellt nu med coronatider och
online-möten är det viktigt att informationen är väldigt tydlig och presenteras på ett bestämt sätt (oavsett om det skulle vara via meddelanden eller någon
handledningsdokument som laddas upp). Nu missade jag en föreläsning för att tiden som stod i schemat i pdf-format inte stämde, dessutom var det väldigt otydligt när
det gällde vad vi skulle säga med en kontakt med företaget i början. Vi hörde då av oss till universitetet och fick som svar att vi skulle invänta information. Men för att
planera in ett möte så är det bättre att veta långt i förväg för att de på företaget ska kunna hinna svara. Viss information i riktlinjer var felaktig eller otydlig. En annan
aspekt av information var om vad ens ett kandidatarbete innefattar. Jag saknade någon föreläsning där det gås igenom hur en rapport ska skrivas (t ex inte i ett svep
utan med kontinuerlig förbättring) men framförallt hur en opponering och presentation går till. Då vi saknar kurslitteratur och detta är en kurs som ska förbereda oss
på just detta krävs det inte bara att vi tränar på det utan att vi också instrueras i hur sånt går till. Exempelvis menar jag att opponering ska vara saklig, att ta upp de
stora aspekterna och sedan kan stavfel och sånt skickas i ett mail, att gruppen ska prata ihop sig innan, att KAMERA SKA VARA PÅSLAGEN (superviktigt enligt
mig för att det skulle aldrig accepteras i normala tider att vi typ sitter med ryggen mot varandra och pratar utan att det är respektlöst). Vidare gäller det i presentationen
att den är inövad så att det ger ett seriöst intryck för åhörarna och även den genomförs med en påslagen kamera. Alltså, om dessa saker kan tas upp under en
föreläsning så tror jag att studenterna har mycket att gå på när de sedan utför de olika delarna i kandidatarbetet. Gällande de förekommande föreläsningarna så var de
intressanta, speciellt den om hållbar utveckling, men skulle kunna kopplas mer till vårt projekt, om inte på ett direkt sätt, så i alla fall med några exempel. Jag hade
också uppskattat att få se de andra studenternas slutpresentationer på samma sätt som gjordes under halvtidsrapporteringen. Mina utveckling iom denna kurs kommer
alltså inte i så stor del från universitetet och dess handledare utan av att de från företaget var väldigt engagerade i vårt arbete.

nothing

kändes som det var dålig kontakt mellan företaget och universitetet. Och generellt hade vi dålig handledning från företaget.

Föreläsningarna kändes inte särskilt anpassade för det kommande projektarbetet. Alla föreläsare verkade inte riktigt förstå vad det här egentligen var för kurs, vissa
trodde att det skulle examineras med en tenta. Målgrupp för projektet kan bli mer konkret när det kommer till rapporten. I och med att variationen är ganska bred
mellan inriktningarna inom K (läkemedel och material) samt Q så var det svårt att lista ut hur man skulle anpassa sin rapport för opponering - ska alla förstå? Eller
gemensamma kursare inom inriktningarna?

Kommunikationen mellan kursansvariga och universitetets handledare, de gav ibland olika instruktioner.

mindre grupper. Vi var sex personer vilket jag anser är för många när man ska skriva en rapport på max 20 sidor.. D

6: Jag har överlag vetat vad som förväntas av mig i den här kursen i relation till kursmålen

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Instämmer inte alls 2 st. 13%

2. Instämmer i låg grad 1 st. 6%

3. Instämmer i viss grad 8 st. 50%

4. Instämmer i hög grad 2 st. 13%

5. Instämmer helt 3 st. 19%



15/06/2020 Självständigt arbete i kemiteknik, 15.0 hp , Studentportalen - Uppsala universitet

https://studentportalen.uu.se/portal/authsec/portal/uusp/admin-courses/evaluation/evaluation-window?mode=view&webwork.portlet.eventAction=true&webwor… 4/6

Antal:  16

Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,8 / 5

Antal:  16

Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,4 / 5

Antal:  16

Medianvärde: 3 Medelvärde: 2,5 / 5

Antal:  16

Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,7 / 5

Antal:  16

Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,9 / 5

7: Kursen har stimulerat mitt intresse för ämnet

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Instämmer inte alls 0 st. 0%

2. Instämmer i låg grad 2 st. 13%

3. Instämmer i viss grad 3 st. 19%

4. Instämmer i hög grad 8 st. 50%

5. Instämmer helt 3 st. 19%

8: I vilken grad har kursen byggt vidare på det du tidigare har lärt dig inom programmet?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Inte alls 0 st. 0%

2. I låg grad 2 st. 13%

3. I viss grad 7 st. 44%

4. I hög grad 6 st. 38%

5. I mycket hög grad 1 st. 6%

9: I vilken grad anser du att kravnivån har höjts i denna kurs jämfört med dina tidigare studier inom programmet?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 1 st. 6%

1. Inte alls 1 st. 6%

2. I låg grad 6 st. 38%

3. I viss grad 7 st. 44%

4. I hög grad 1 st. 6%

5. I mycket hög grad 0 st. 0%

10: I vilken grad har studierna inom kursen bidragit till att utveckla din förmåga vad gäller att självständigt lösa problem?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. I mycket låg grad 0 st. 0%

2. I låg grad 2 st. 13%

3. Varken eller 4 st. 25%

4. I hög grad 7 st. 44%

5. I mycket hög grad 3 st. 19%

11: I vilken grad har studierna inom kursen bidragit till att utveckla din förmåga vad gäller att läsa och förstå vetenskapliga texter?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. I mycket låg grad 0 st. 0%

2. I låg grad 0 st. 0%

3. Varken eller 4 st. 25%

4. I hög grad 10 st. 63%

5. I mycket hög grad 2 st. 13%
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Antal:  16

Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,3 / 5

Antal:  16

Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,3 / 5

Antal:  15

Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,7 / 5

Antal:  16

Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,5 / 5

Antal:  16

Medianvärde: 2 Medelvärde: 2,3 / 5

12: I vilken grad har studierna inom kursen bidragit till att utveckla din förmåga vad gäller att göra muntliga presentationer?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. I mycket låg grad 2 st. 13%

2. I låg grad 1 st. 6%

3. Varken eller 6 st. 38%

4. I hög grad 5 st. 31%

5. I mycket hög grad 2 st. 13%

13: I vilken grad har studierna inom kursen bidragit till att utveckla din förmåga vad gäller att arbeta i grupp/samarbeta med andra?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. I mycket låg grad 0 st. 0%

2. I låg grad 0 st. 0%

3. Varken eller 1 st. 6%

4. I hög grad 9 st. 56%

5. I mycket hög grad 6 st. 38%

14: Jag tror att jag kommer att ha behållning av det jag har lärt mig under kursen i fortsatta studier

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Instämmer inte alls 0 st. 0%

2. Instämmer i låg grad 2 st. 13%

3. Instämmer i viss grad 3 st. 19%

4. Instämmer i hög grad 8 st. 50%

5. Instämmer helt 2 st. 13%

15: Jag tror att jag kommer att ha behållning av det jag har lärt mig under kursen i kommande arbetsliv

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Instämmer inte alls 0 st. 0%

2. Instämmer i låg grad 3 st. 19%

3. Instämmer i viss grad 4 st. 25%

4. Instämmer i hög grad 7 st. 44%

5. Instämmer helt 2 st. 13%

16: Hur nöjd är du med kursinformationen före kursstart?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Mycket missnöjd 4 st. 25%

2. Ganska missnöjd 7 st. 44%

3. Varken nöjd eller missnöjd 3 st. 19%

4. Ganska nöjd 1 st. 6%

5. Mycket nöjd 1 st. 6%
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Antal:  16

Medianvärde: 3 Medelvärde: 2,6 / 5

17: Hur nöjd är du med kursinformationen under kursens gång?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Mycket missnöjd 3 st. 19%

2. Ganska missnöjd 4 st. 25%

3. Varken nöjd eller missnöjd 6 st. 38%

4. Ganska nöjd 2 st. 13%

5. Mycket nöjd 1 st. 6%

Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för hela kursvärderingen


