Projektkurs trädgård
TD0004, 20062.1617
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund
Kursledare = Siri Caspersen

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2017-01-13 - 2017-01-27
Antal svar
3
Studentantal
4
Svarsfrekvens
75 %

Obligatoriska standardfrågor

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

Antal svar: 3
Medel: 31,7
Median: 31-40
0-10: 0
11-20: 0
21-30: 1
31-40: 2
41-50: 0
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

Antal svar: 3
Medel: 3,7
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 1
4: 2
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

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

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

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

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

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

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

5: 2
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

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

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

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

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

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

Kursledarens kommentarer
Läraren har inte lämnat några kommentarer

Studentrepresentantens kommentarer
1. Kommentera alla de fritextkommentarer som känns relevanta i utvärderingsrapporten -- både bra och
dåliga.
I början av kursen var alla inställda på att träffa fler i branschen och få nya kontakter. Detta var dock något som inte
riktigt uppfylldes. Många kände att man hade ett möte med företaget och sedan tog en kandidatuppsats form. Vissa
hade önskat att det blivit mer utbyte med företaget, kanske som praktik hos företaget än bara litteraturstudie.
Synpunkter finns på att man i skolan skulle kunna ha handledare från andra institutioner och att de kan ha
synpunkter på hur arbetet skall läggas upp beroende på vad arbetet handlar om.
Referensgruppmötena kände alla att dem var för ofta (en gång i veckan). Det hade räckt med en gång varannan
vecka. Vissa kände även att referensgruppsmötena inte gav så mycket då ingen riktig diskussion kom igång (kanske
beroende på att alla arbeten var olika) och endast boka tid med kursledare för att komma vidare i arbetet hade räckt.
Delredovisning bör vara valbart, då man beroende på hur långt man kommit i arbetet kände att man hade olika hjälp
av detta.
Färdiga projekt att välja på bör vara klart vid kursstart så projekten kan komma igång så fort som möjligt.
Helhetsintrycket varierar från 3 till 5, där bland annat mer kontakt med företag kommenterats.
Diskussion och sammarbeten varierar även från 3 till 5, där det kommit kommentarer på att vissa projekt tagit mer
plats än andra. Även att det varit så olika projekt kan vara en anledning till att det inte alltid diskuterats så mycket då
man inte riktigt var insatt i ämnet.
Förkunskaper till kursen ansågs vara goda. En nämnde att verktyg var nytt att jobba med.
2. SLU har ett övergripande mål att ”Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av
naturresurser hos våra studenter”. Kommentera nedan hur du anser att kursen har bidragit till
kursdeltagarnas kunskaper om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser.
Denna kurs fokuserar på enskilda projekt, så känner inte att kursen gett kunskaper om detta.

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

