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Projektkurs i mikro/nanoteknik, 10.0 hp
Kurskod: 1TE072,  Anmälningskod: 14036,  67%, DAG, NML
vecka:  44 - 02 Termin:  HT 2020  (2020-10-26 - 2021-01-17)

Direktlänk till kursvärderingen för studenter:

https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/evaluation?uusp.portalpage=true&toolAttachmentId=729021&toolM

Visa kurs och programfilter

Antal:  6

Resultat
Den här kursvärderingen har besvarats av 30% (7/23) 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: Det här var särskilt bra med kursen:

Att man fick lära sig planera och ta mer ansvar än tidigare under utbildningen.

Jag tycker det mesta har varit bra med kursen! Det är mycket roligt att både kursansvarig och handledare engagerar sig för att få
projekten att gå framåt, även om coronasituationen försvårar t.ex laborativt arbete och dylikt. Överlag så är det ett mycket bra upplägg
på kursen, där studenterna själva får bestämma (i samråd med handledarna såklart) hur man vill lägga upp projektet och hur man ska
försöka lösa ett givet problem. En riktigt bra kurs för civilingenjörsstudenter helt enkelt! Vidare tycker jag även att de anekdoter som en
av våra handledare (Stefan) delgav oss var både intressanta och givande att lyssna på. Det är kul att få en inblick i hur projekt både i
forskningsvärlden och den industriella världen kan gå till, och framförallt vad som kan gå fel!

Organiseringen av kursen, jag tycker att många kurser nu (speciellt med distansundervisningen) har varit dåligt organiserade. Men ni
har gjort ett bra job på den punkten! Sen har det varit väldigt kul att få göra ett projekt från start till slut (nästan) helt själva. Det har
också varit givande att få roller tilldelade vilket gör att inte ett fåtal personer gör mesta jobbet utan man har ett ansvarsområde och om
det inte sköts spiller det inte över på resterande gruppmedlemmar.

Kursen har fungerat väldigt bra, trots pandemin.

Jag tycker att projektet (high pressure) var mycket intressant och lärorikt. Karolina och Simon var jättebra handledare som båda två har
varit engagerade och väldigt hjälpsamma under projektet. Under kursens gång fick man möjlighet att använda sina kunskaper ifrån
tidigare kurser, främst MNT1 i vårt fall, men samtidigt lärde man sig massa nytt vilket var kul.

Mycket roliga och spännande projekt. Denna kurs har inte känns som en studie utan snarare som ett riktigt(ich) arbete!

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:  7

Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,3 / 5

Antal:  7

Medianvärde: 5 Medelvärde: 4,7 / 5

Antal:  7

Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,7 / 5

2: I vilken grad har kursen gett dig nya ämneskunskaper?

Svarsalternativ:

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

1. Inte alls 0 st. 0%

2. 0 st. 0%

3. 1 st. 14%

4. 3 st. 43%

5. I mycket hög grad 3 st. 43%

Vårt projekt gav även en del kunskap inom området ’tunnfilmsteknik’/beläggningar.

3: Kursen har bidragit till att utveckla min förmåga till kritiskt tänkande.

Svarsalternativ:

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

1. Inte alls 0 st. 0%

2. 0 st. 0%

3. 0 st. 0%

4. 2 st. 29%

5. I mycket hög grad 5 st. 71%

4: Kursen har bidragit till att utveckla min förmåga att kommunicera muntligt.

Svarsalternativ:

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

1. Inte alls 0 st. 0%

2. 0 st. 0%

3. 3 st. 43%

4. 3 st. 43%

5. I mycket hög grad 1 st. 14%

Delvis har det bidragit till att bli bättre på att presentera eftersom vi haft veckovisa möten där vi går igenom resultat och planerar tester.
Dock eftersom de stora presentationerna är online tycker jag inte att det blir samma sak och tycker inte riktigt det utvecklar min
förmåga att presentera.
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Antal:  7

Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,3 / 5

Antal:  7

Medianvärde: 5 Medelvärde: 4,7 / 5

Antal:  4

5: Kursen har bidragit till att utveckla min förmåga att kommunicera skriftligt.

Svarsalternativ:

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

1. Inte alls 0 st. 0%

2. 0 st. 0%

3. 1 st. 14%

4. 3 st. 43%

5. I mycket hög grad 3 st. 43%

6: How did the part distance teaching (because of covid) work in the course?

Svarsalternativ:

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

1. 1 0 st. 0%

2. 2 0 st. 0%

3. 3 0 st. 0%

4. 4 2 st. 29%

5. 5 5 st. 71%

7: This can be improved in the course

schemaläggning av kursen från start kan göras om så att man kommer igång tidigare med att laborationerna. Det blev rätt stressigt mot
slutet tyvärr.

Jag har faktiskt svårt att säga vad som kan förbättras. Istället vill jag ge en stor eloge till Lena som lyckats styra kursen så väl, samt alla
handledare och andra på avdelningen som är så tillmötesgående och hjälpsamma! Fortsätt att hålla i kursen på liknande sätt i framtiden,
det var en av de roligare kurserna jag gått. P.S: God jul och Gott nytt år :)

Tog upp väldigt mycket tid och ble väldigt stressigt mot slutet.

Det hade varit kul om fler av projekten var kopplade till företag.

Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för hela kursvärderingen
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