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Material i energisystem II, 5.0 hp
Kurskod: 1TE071,  Anmälningskod: 14035,  33%, DAG, NML
vecka:  36 - 43 Termin:  HT 2020  (2020-08-31 - 2020-10-25)

Direktlänk till kursvärderingen för studenter:

https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/evaluation?uusp.portalpage=true&toolAttachmentId=728153&toolM

Visa kurs och programfilter

Antal:  14

Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,2 / 5

Antal:  14

Resultat
Den här kursvärderingen har besvarats av 56% (14/25) 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: 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 0 st. 0%

3. Instämmer i viss grad 3 st. 21%

4. Instämmer i hög grad 5 st. 36%

5. Instämmer helt 6 st. 43%

2: 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 1 st. 7%

1. 0-14 tim 8 st. 57%

2. 15-24 tim 3 st. 21%

3. 25-34 tim 2 st. 14%

4. 35-44 tim 0 st. 0%

5. 45-54 tim 0 st. 0%

6. 55 tim eller mer 0 st. 0%

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:  11

Antal:  7

3: Det här var särskilt bra med kursen

Att man hade frihet och att man tvingades vara självständig. Jag diggade begränsade handledningen (15 min möte varannan vecka och
mailkontakt vid behov).

Det var mycket självständigt arbete vilket var mycket lärorikt och det var kul att få välja område själv.

Att man får eget ansvar.

Kul att få träna på materialindex och tillämpa det i praktiken.

Kul att göra projekt och få lära sig lite bättre hur man använder sig av Ashbys metoder och hur man härleder materialindex.
Arbetsbelastningen kändes lagom.

Friheten att göra "vad man vill" under bra handledning. Många intressanta möjligheter att undersöka, efter eget intresse.

- Skönt med en kurs som mer eller mindre är helt självständigt. - Kul att arbeta i projektform. - Presentationsupplägget fungerade bra på
Zoom. - Korta möten för att stämma av så att man är på rätt spår då och då är bra.

I stort sett helt självständigt arbete.

Att få djupdyka i specifik applikation vilket kompletterade den föregående kursen väl.

Bra med regelbundna möten

Eget ansvar och mycket frihet. Rimlig arbetsbelastning

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

Enda grejen jag tyckte var lite konstigt var att alla fick typ kritik på sitt MTRL index under redovisningen. Ashby indexet var juEnda grejen jag tyckte var lite konstigt var att alla fick typ kritik på sitt MTRL index under redovisningen. Ashby indexet var ju
bland det första alla grupper tog fram (vad jag förstod det som iaf), och det verkade även som att många grupper hade fått OK avbland det första alla grupper tog fram (vad jag förstod det som iaf), och det verkade även som att många grupper hade fått OK av
läraren på dessa. Men sen under redovisningen var det väldigt många som fick kritik kring just Ashby index.läraren på dessa. Men sen under redovisningen var det väldigt många som fick kritik kring just Ashby index.

Hade gärna haft bättre handledarmöten. Exempelvis att man skickade rapporten till dig varje vecka och du kunde ge mer kommentarer
under kursens gång. Det kändes som att du sparade alla kommentarer till efter rapporten var klar och nu måste man därför gå tillbaka
och ändra ganska mycket (känns som att man slösar bort tid). Jag tror att mötena hade varit bättre om de var i person som planerat från
början, men förstår att det blev som det blev pga omständigheterna.

Jag hade velat ha lite mer handledning i form av kommentarer på rapportutkast, åtminstone en gång innan presentationen. Det var bra
att ha veckovisa möten på 10 min för snabba frågor och korta uppdateringar om projektet, men det var svårt att diskutera lite större och
längre saker under den korta tiden. Generellt mer tid för handledning vore bra istället för att bara få kommentarer under presentationen
på saker man hade kunnat åtgärda innan om man fått feedback.

Tydligare deadlines etc. Är ofta "det spelar inte så stor roll när ni lämnar in", men sen visar det sig att det ibland ändå finns en gräns...

Jag känner i efterhand att det hade varit bättre, ur ett kunskapsperspektiv, om vi faktiskt härlett ett eget materialindex istället för att hitta
ett färdigt från Ashby. Detta är ju förvisso något som vi själva kunde valt att göra, men man skulle kunna säga från start att det ej är
okej att använda materialindex som redan är härledda. Det känns som en central del i kursen att kunna härleda ett sådant.

Även om det var självständigt arbete med minimal handledning hade det varit uppskattat att få lite feedback på rapporten under kursens
gång istället för när den redan är färdig.

Bättre uppföljning vid handledningstillfällena. Vid redovisningen var det många som missat på grundläggande saker som borde ha
fångats upp tidigare och läraren kontinuerligt läst rapporten.
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Antal:  14

Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,0 / 5

Antal:  14

Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,1 / 5

Antal:  14

Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,2 / 5

Antal:  14

Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,8 / 5

5: Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

Svarsalternativ:

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

1. Alldeles för låg(a) 0 st. 0%

2. För låg(a) 0 st. 0%

3. Lagom 14 st. 100%

4. För hög(a) 0 st. 0%

5. Alldeles för hög(a) 0 st. 0%

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 0 st. 0%

2. Instämmer i låg grad 1 st. 7%

3. Instämmer i viss grad 1 st. 7%

4. Instämmer i hög grad 8 st. 57%

5. Instämmer helt 4 st. 29%

7: I vilken grad anser du att läraren/-na har varit bra på att förklara kursinnehåll som varit svårt att förstå i kursen?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 1 st. 7%

1. Instämmer inte alls 0 st. 0%

2. Instämmer i låg grad 0 st. 0%

3. Instämmer i viss grad 1 st. 7%

4. Instämmer i hög grad 8 st. 57%

5. Instämmer helt 4 st. 29%

8: Examinationen/-erna krävde att man verkligen hade förstått kursinnehållet

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 1 st. 7%

1. Instämmer inte alls 0 st. 0%

2. Instämmer i låg grad 2 st. 14%

3. Instämmer i viss grad 2 st. 14%

4. Instämmer i hög grad 6 st. 43%

5. Instämmer helt 3 st. 21%
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Antal:  14

Medianvärde: 4.5 Medelvärde: 4,5 / 5

9: 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 0 st. 0%

3. Varken nöjd eller missnöjd 0 st. 0%

4. Ganska nöjd 7 st. 50%

5. Mycket nöjd 7 st. 50%

Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för hela kursvärderingen
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