Maskinteknik i lantbruket
TN0318, 20079.1617
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund
Kursledare = Torsten Hörndahl

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2017-01-08 - 2017-01-31
Antal svar
12
Studentantal
12
Svarsfrekvens
100 %

Obligatoriska standardfrågor

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

Antal svar: 12
Medel: 37,5
Median: 31-40
0-10: 0
11-20: 0
21-30: 1
31-40: 7
41-50: 4
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

Antal svar: 12
Medel: 3,2
Median: 3
1: 0
2: 1
3: 8
4: 3
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 12
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 1
4: 5
5: 5
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

Antal svar: 12
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 2
5: 10
Har ingen uppfattning: 0

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

Antal svar: 12
Medel: 3,2
Median: 3
1: 0
2: 1
3: 8
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: 12
Medel: 4,9
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1

5: 11
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

Antal svar: 12
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 1
4: 1
5: 9
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 12
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 3
5: 9
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 12
Medel: 4,6
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 3
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Kursansvarigs kommentarer av kursvärdering.
Det är glädjande att alla studenterna som fullföljde kursen har fyllt i kursvärderingen. Generellt kan man se att
flertalet är mycket nöjda med kursen som helhet. Man verkar särskilt nöjda med studiebesöken.
Kursen har nu gått sex gånger och börjar nu finna en form som rimlig. Fortfarande finns det dock en hel del att
utveckla för att kunna ge studenterna mer fördjupade kunskaper om teknik. Den förändring som studenterna
framhållit är att lektionen om hydraulik disponeras om så att mer tid kan lägga på LS-systemet.
En annan sak som måste förändas är schemat för sista delen av kursen. Här tyckte många studenter att sista
kursveckan var extra jobbig. Här gjorde kursledningen en missbedömning som ska åtgärdas till kommande år.
Kursansvarigs kommentarer om hur kursen har bidragit till kursdeltagarnas kunskaper om hållbar utveckling och
hållbart nyttjande av naturresurser.
Kursen har ett generellt fokus mot att öka studentens grundkunskaper om fysik och matematik samt hur detta
tillämpas på processer i lantbruket. Den ger därför fördjupade grundkunskaper som gör det möjligt för studenten att
analysera och förbättra maskiner och processer som används i jordbruket så som hur man matematiskt minimerar
materialåtgång och hur man på bästa sätt utnyttjar energin i el, hydraulik och diesel. Varje möjligt tillfälle utnyttjas för
diskutera dessa frågeställningar.

Studentrepresentantens kommentarer
Kursutvärdering för Maskinteknik i lantbruket TN0318 -16
Studenterna har under kursen haft ett väldigt bra diskussionsklimat vilket har gynnat inlärningen av olika
teknikområdena inom lantbruk.
Kursen har behandlat samtliga punkter som står föreskrivit i kursinnehållet och schema och planerade studiebesök
har varit mycket intressanta. Även besök på annan ort har förekommit och då har transport och boende varit väl ordnat.
Föreläsare och kursansvariga har varit flexibla för att kunna lösa eventuella problem med scheman som har krockat
med andra event som skett på Alnarp.
Flera studenter har efter kursen sagt att det var absolut en av de bättre kurserna de har läst på SLU. Även om
kursen har varit bred och behandlat många ämnen har många känts relevanta och gett en nyttig kunskap för ett
framtida arbetsliv eller studier.
Gästföreläsare har varit mycket bra och gett fördjupade kunskaper inom det avsedda ämnet. Studieresor och
studiebesök har varit väl relaterade till kursen.
Studenterna är generellt mycket nöjda med kursen och rekommenderar den starkt för de som har ett intresse för
maskinteknik i lantbruket.

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

