Projektkurs trädgård
TD0004, 20110.1415
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund
Kursledare = Siri Caspersen

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2015-01-16 - 2015-02-25
Antal svar
2
Studentantal
6
Svarsfrekvens
33 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

Antal svar: 2
Medel: 30,0
Median: 11-20
0-10: 0
11-20: 1
21-30: 0
31-40: 0
41-50: 1
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

Antal svar: 2
Medel: 3,0
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 2
4: 0
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

3. Hur har informationen/administrationen i samband med kursen fungerat?

Antal svar: 2
Medel: 4,5
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

Antal svar: 2
Medel: 4,5
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

Antal svar: 2
Medel: 4,0
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 0
4: 2
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

6. Jag anser att kursen har behandlat alla lärandemål som anges i kursplanen. Om Du markerar (1), (2), (3),
eller (4) ange vilket/vilka lärandemål som blivit otillräckligt behandlade.

Antal svar: 2
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0

5: 2
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

Antal svar: 2
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

8. Jag anser att diskussionsklimatet under kursen har varit bra.

Antal svar: 2
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

9. Jag anser att nödvändig infrastruktur kring undervisningen som lokaler och utrustning har fungerat
ändamålsenligt.

Antal svar: 2
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Årets projektkurs har lästs av en engagerad studentgrupp från tring-odling och tring-designprogrammen. Samtliga
projekt genomfördes på ett mycket bra sätt och presenterades för värdföretagen i enlighet med tidplanen.
Diskussionerna i referensgruppen har fungerat bra. Studenterna har gett konstruktiv återkoppling på varandras
projektarbeten samtidigt som de har fått en ökad insikt om företagens problem genom varandras projekt.
Inför nästa kursomgång behöver informationen vid kursstart om att projektens syfte och mål tas fram av student och
företag i samarbete förtydligas. Det bör också förtydligas att ett så fullständigt utkast som möjligt av projektrapporten
behöver lämnas in innan jul för att projekten skall hinna bli klara inom kursperioden.

Studentrepresentantens kommentarer
Eftersom bara 3 personer av 6 har fyllt i kursvärderingen baseras kommentarerna främst på den muntliga
kursvärderingen i slutet av kursen. I det stora hela var studenterna nöjda med kursen, den kändes utmanande och
utvecklande. Positivt att få kontakt med näringslivet och få en inblick i verkliga problem och frågeställningar. Det är
en tung kurs med höga krav på studenten med mycket eget ansvar vilket är utvecklande. Under kursen har det varit
ett öppet diskussionsklimat och man har lärt sig massor av att lyssna på varandra.
Det upplevdes som positivt att vi hade många delinlämningar eftersom det gjorde att man kom igång tidigt. I början
av kursen var det lite problem med kommunikationen mellan studenterna och företagen angående vilken
frågeställning man skulle skriva om. Detta kan åtgärdas med tydligare information både till studenterna och till
företagen. Ganska sent i kursen hölls en föreläsning som inte kändes relevant och som tog tid ifrån skrivandet.
Några studenter upplevde att de fick kommentarer på sin rapport väldigt sent och på så vis hade kort om tid att rätta
till det innan slutrapporten skulle lämnas in. Detta skulle kunna åtgärdas genom att man redan innan jul lämnar in en
mer komplett rapport.
Detta är en kurs för de som vill fördjupa sig ett ämne, få kontakter i näringslivet samt för de som vill öva sig i att
arbeta självständigt.

Kontakta support: it-stod@slu.se - 018-67 6600

