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Funktionella material I, 5.0 hp
Kurskod: 1TE021,  Anmälningskod: 64049,  33%, DAG, NML
vecka:  03 - 12 Termin:  VT 2021  (2021-01-18 - 2021-03-22)

Direktlänk till kursvärderingen för studenter:

https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/evaluation?uusp.portalpage=true&toolAttachmentId=760507&toolM

Visa kurs och programfilter

Antal:  8

Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,0 / 5

Antal:  8

Resultat
Den här kursvärderingen har besvarats av 25% (8/32) 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 3 st. 38%

3. Instämmer i viss grad 3 st. 38%

4. Instämmer i hög grad 1 st. 13%

5. Instämmer helt 1 st. 13%

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 0 st. 0%

1. 0-14 tim 2 st. 25%

2. 15-24 tim 4 st. 50%

3. 25-34 tim 1 st. 13%

4. 35-44 tim 1 st. 13%

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:  7

Antal:  8

3: Det här var särskilt bra med kursen

Lektionerna har varit väldigt bra! Och jag uppskattade uppgifterna givna i slutet av lektionen som skulle lösas själv. Men de blev det
lättare att under tiden sätta sig in i kursmaterialet. Även labben var väldigt bra, mycket blev klarare efter den!

Lektionerna och inlämningsuppgifterna var guld!

Intressant ämne och en möjligthet att under kursens gång göra inlämningsuppgifter som kan bidra till tentan.

Intressant ämne och bra lektioner och laboration.

Jag tycker att Peters lektioner gav riktigt mycket, han har för övrigt varigt mycket hjälpsam när det kommer till att svara på mail och
dylikt :)

Ett helt nytt område för oss på K, väldigt spännande! Lektionerna har varit guld värt, även om de kunde hetat föreläsningar då det var
genomgång hela tiden. Peter har förklarat otroligt bra! Labb och projekt var väldigt bra för förståelse för begrepp. Tentan var väldigt
bra, lektionerna hade förberett en mycket väl till den. Skönt med relativt få föreläsningar, kändes som att innehållet blev konkret och
sammanhållet då.

The course has many parts including lab, project, lecture and lesson

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

Föreläsningarna har varit lite sämre. Vid någon föreläsning tog det 30 minuter att bara komma igång med att dela skärm över zoom.
Över tid blev det dock bättre! Det har också varit en spårkbarriär, där vissa powerpoint-slides fortfarande stod på svenska (vilket måste
vara ganska svårt för utbytesstudenterna att förstå), när kursen egentligen gavs på engelska.

Fler lektioner! Gärna på de sista delarna i kursen, kändes som vi missade att ha lektioner på ungefär 4 föreläsningar. På alla olika
lagringsmetoder osv, TMR osv, att gå igenom allt sånt på en lektion hade skapat en bra förståelse.

Mer tydlighet upplägget av kursen, tex: ta en liten del av en föreläsning till att gå igenom hur projekt, laboration och tentan kommer att
genomföras.

Föreläsningarna har tyvärr inte varit så bra. Ett stort problem var att föreläsaren hade väldigt stora problem med att undervisa på
engelska. Detta märktes dels på att powerpointsen som användes under föreläsningarna hade flera ord på svenska i dem. Här är ett
exempel från föreläsning 7 "Through small material additions, Fe-Ni systemet can be tailored for various tillämpningar, (ex. Mo and
Cu)." Det här gjorde det väldigt svårt för de studenter som inte kunde svenska. Det märktes också på föreläsaren att han hade stora
problem med att förklara olika begrepp på engelska och det var ofta svårt att förstå vad han ville få sagt även för oss som förstår
svenska.

Det har ju varit en del strul med tekniken under föreläsningarna, vilket är förståligt för att alla har inte samma koll på det hela. Men ett
förlag för att underlätta är att antingen ha en annan kursansvarig som sitter med en stund av föreläsningen och ser till att allt startar
korrekt. En annan sak kan vara att föreläsaren sitter inne på zoom med ett annat konto på en annan dator bredvid sig. Då blir det genast
mycket enklare att se allt från elevernas vinkel.

Föreläsningarna kunde varit lite bättre. Tror föreläsarens Föreläsningarna kunde varit lite bättre. Tror föreläsarens teknikstrul med lite svårt med engelska var en svårt kombination. Detteknikstrul med lite svårt med engelska var en svårt kombination. Det
hade kunnat förbättras genom att ha en annan som sitter i samtalet och hjälper till med tekniken (vi hade så för varje gästföreläsarehade kunnat förbättras genom att ha en annan som sitter i samtalet och hjälper till med tekniken (vi hade så för varje gästföreläsare
i materialtillverkning 2). Sen att ha mer klara föreläsningar hade varit bra, tex börja med &quot;idag ska vi prata om...&quot; ochi materialtillverkning 2). Sen att ha mer klara föreläsningar hade varit bra, tex börja med &quot;idag ska vi prata om...&quot; och
ha listor med alla variabler i början av föreläsningen hade gett mer struktur.ha listor med alla variabler i början av föreläsningen hade gett mer struktur.

Föreläsningarna gick inte att ha över internet, blev inget flyt i innehållet och inte särskilt stimulerande med endast Power-point.

Please make more clear and beautiful slides, don't put swedish among English words, I am sorry that I am an international student in an
English programme, especially in pictures which cannot be easy to translate. Also please speak a little quicker for Carl and please speak
a little slower for Peter. It is hard to catch up. And please use a more specific reference, I don't think the reference we use now is useful
enough. The lab instruction has errors and please correct it.
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Antal:  8

Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,3 / 5

Antal:  8

Medianvärde: 3.5 Medelvärde: 3,5 / 5

Antal:  8

Medianvärde: 2 Medelvärde: 2,6 / 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 6 st. 75%

4. För hög(a) 2 st. 25%

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 0 st. 0%

3. Instämmer i viss grad 4 st. 50%

4. Instämmer i hög grad 4 st. 50%

5. Instämmer helt 0 st. 0%

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. 13%

1. Instämmer inte alls 1 st. 13%

2. Instämmer i låg grad 3 st. 38%

3. Instämmer i viss grad 2 st. 25%

4. Instämmer i hög grad 0 st. 0%

5. Instämmer helt 1 st. 13%
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Antal:  8

Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,0 / 5

Antal:  8

Medianvärde: 2 Medelvärde: 2,6 / 5

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

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. 38%

4. Instämmer i hög grad 2 st. 25%

5. Instämmer helt 3 st. 38%

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 5 st. 63%

3. Varken nöjd eller missnöjd 1 st. 13%

4. Ganska nöjd 2 st. 25%

5. Mycket nöjd 0 st. 0%

Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för hela kursvärderingen
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