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Besvarelsen er anonym, men vi gjør oppmerksom på at foreleser har tilgang til alle skjemaene.

Evalueringen blir foretatt av Fysisk Fagutvalg, som selv velger hvilke kurs som skal evaluerers. Fysisk Insti-

tutt er svært interessert i at studentene skal få så mye som mulig ut av fysikkursene, og tar i stor grad hensyn

til hva studentene mener om dem. Vi ber derfor om at dere tar fagevalueringen seriøst, svarer ærlig hva dere

mener og tar dere tid til å tenke gjennom og skrive ned forslag dere måtte ha til endringer og forbedringer. Vi

takker på forhånd for hjelpen.

Tallene i avkryssningen gjelder som forklart under hvis ikke annet er spesifisert.

1 = Dårlig

2 = Under middels

3 = Tilfredsstillende

4 = Over middels

5 = Bra

Merknader:

• Punkt 5 - ”Gruppene” - er endret til ”Plenumsregningene”, da dette kurset ikke har grupper, men plenum-

sregninger.

• Under punkt 8 - ”Pensumlitteratur” - er delen som omhandler kompendium/notat fjernet, da kurset ikke

bruker dette.

• I punkt 6d, betyr 1 liten arbeidsmengde, og 5 stor arbeidsmengde.

• Ang. punkt 6d: Det fantes ikke fasit til lærebokens oppgaver.

• Det har nok blitt gitt for dårlig informasjon om internsiden, da en del studenter ikke visste at den eksis-

terte.

1 Generell informasjon

• Jeg er programstudent / følger anbefalt studieløp

89.5 % ja 10.5 % nei

• Dette semesteret tar jeg

31.6 % >30 studiepoeng 57.9 % 30 studiepoeng 10.5 % <30 studiepoeng
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• Hvor ofte sjekker du kursets hjemmeside

5.3 % Hver dag 68.4 % Hver uke 15.8 % Hver måned 10.5 % Aldri

1 3 5 Snitt Ant. svart

a Min teoretiske bakgrunn for å ta kurset 3.7 19

b Min praktiske bakgrunn for å ta kurset (lab) 2.7 17

c Kursets vanskelighetsgrad (1 = for lett , 5 = for vanskelig) 3.6 18

d Arbeidsmengde på FYS-MENA3110 i forhold til andre kurs 3.1 19

e Utført arbeidsmengde i forhold til forventet arbeidsmengde 3.2 19

f Mitt oppmøte på forelesninger (1 = sjelden , 5 = ofte) 4.7 19

g Mitt oppmøte på grupper (1 = sjelden , 5 = ofte) 4.0 19

2 Organisering av kurset

(Forelesninger og nettsider)

1 3 5 Snitt Ant. svart

a Informasjon om obliger 4.2 19

b Informasjon om hvordan den endelige eksamen skal gjennomføres 3.1 19

c Informasjon om hvordan datalabøvelsene skal gjenomføres 3.3 19

d Forhåndsinformasjon om tema for forelesningene før jeg møter opp 3.8 18

e Forhåndsinformasjon om tema for gruppene før jeg møter opp 3.5 17

f Kursets nettsider som informasjonskilde 3.3 17

g Foreleser som informasjonskilde 3.6 18

h Korrespondanse mellom gitt informasjon og praksis 3.5 18

i Helhetsinntrykk av organiseringen av kurset 3.3 19

• Har du noen andre/utfyllende kommentarer til organiseringen av kurset?

3 Forelesningene til Geir Helgesen

1 3 5 Snitt Ant. svart

a Fremdriften på forelesningene (1 = treg , 5 = rask) 3.0 19

b Forelesers evne til å motivere 3.0 19

c Formidling av kunnskapens bruksområder 3.3 19

d Forelesers presentasjon av pensum 3.4 19

e Forelesers tavlebruk 3.6 19

f Forelesers stemmebruk 3.6 19

g Sammenheng i forelesningen 3.6 18

h Forelesers besvarelse av spørsmål 3.3 19

i Forelesningsrommets egnethet 3.2 19

j Helhetsinntrykk av forelesningene 3.3 19

• Har du noen andre/utfyllende kommentarer til forelesningene til Geir Helgesen?

– Ikke utfyllende nok svar på stilte spørsmål.
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4 Forelesningene til Ole Martin Løvvik

1 3 5 Snitt Ant. svart

a Fremdriften på forelesningene (1 = treg , 5 = rask) 3.8 18

b Forelesers evne til å motivere 3.9 19

c Formidling av kunnskapens bruksområder 3.9 19

d Forelesers presentasjon av pensum 3.4 19

e Forelesers tavlebruk 3.2 19

f Forelesers stemmebruk 3.8 18

g Sammenheng i forelesningen 3.6 19

h Forelesers besvarelse av spørsmål 4.0 19

i Forelesningsrommets egnethet 3.2 18

j Helhetsinntrykk av forelesningene 3.5 19

• Har du noen andre/utfyllende kommentarer til forelesningene til Ole Martin Løvvik?

– Litt for mye slides, og litt for lite tavlebruk.

– Litt for rask.

5 Plenumsregningene

1 3 5 Snitt Ant. svart

a Ukeoppgavenes arbeidsmengde (1 = for lite , 5 = for mye) 2.9 14

b Vanskelighetsgrad (1 = for lett , 5 = for vanskelig) 3.6 14

c Hjelp til oppgaver 2.9 13

d Gruppelærerenes evne til å forklare teorien 3.1 13

e Ukeoppgavenes bidrag til å øke pensumforståelsen 3.5 14

f Helhetsinntrykk av gruppeundervisningen 3.2 13

• Hvorfor går du på plenumsregningene/går du ikke på plenumsregningene? (stryk det som ikke gjelder

deg).

De som går på plenumsregning:

– Sjekke om man mestret oppgavene.

– Få hjelp til oppgaveløsing.

– Øker forståelsen av stoffet.

• Har du noen andre/utfyllende kommentarer til plenumsregninene?

6 Datalab

1 3 5 Snitt Ant. svart

a Øvelsestekstenes klarhet/oversiktlighet 3.1 16

b Øvelsestekstenes beskrivelse av formål 3.0 17

c Øvelsestekstenes beskrivelse av fremgangsmåte 3.1 17

d Labveileders kunnskap om øvelsenes teori og praktiske gjennomføring 4.3 17

e Labveileders hjelp til øvelsene 3.8 18

f Labøvelsenes relevans for pensum 3.6 18

g Arbeidsmengde i forhold til avsatt tid 3.6 17

h Helhetsinntrykk av labøvelsene 3.2 18
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• Har du noen andre/utfyllende kommentarer til lab’en?

– For mange i datalaben på en gang.

– Burde fått bedre informasjon om hva som gjøres på lab’en på forhånd.

– For dårlig informasjon om hva som skal gjøres (for rask gjennomgang).

– For lite informasjon om hvordan programmet og systemet brukes.

– For liten tid avsatt på datalab.

– Vanskelig feilsøking.

– Vanskelig hvis man ikke har kunnskaper om Unix fra før.

7 Obligatoriske oppgaver/prosjektoppgaven

1 3 5 Snitt Ant. svart

a De obligatoriske oppgavenes relevans i forhold til pensum 4.0 17

b De obligatoriske oppgavenes hjelp til pensumforståelse 3.9 18

c Tidsbruk i forhold til læringsutbytte 3.4 18

d Helhetsinntrykk av de obligatoriske oppgavene 3.7 18

• Har du noen andre/utfyllende kommentarer til de obligatoriske oppgavene?

– Vanskelige.

– For arbeidskrevende.

– Inneholder for lite forståelsesspørsmål.

– Gjerne flere obligatoriske oppgaver.

8 Pensumlitteratur

Navn på lærebok:

1 3 5 Snitt Ant. svart

a Lærebokens oversiktlighet 3.4 17

b Eksemplenes bidrag til pensumforståelse 3.7 18

c Oppgavene i læreboken 3.0 15

d Fasit til lærebokens oppgaver 2.2 13

e Eksemplene 3.5 17

f Antall eksempler 3.2 16

g Helhetsinntrykk av læreboken 3.5 18

Internsiden:

1 3 5 Snitt Ant. svart

h Internsidens oversiktlighet 4.9 10

i Bruk av internside kontra åpen nettside 3.6 9

j Helhetsinntrykk av internsiden 3.8 10

• Har du noen andre/utfyllende kommentarer til læreboken/kompendiene/internsiden?

– Internsiden blir lite brukt.

– Boken ”Electronic structure of materials” egner seg best for kronologisk lesing, ikke oppslag.
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9 Annet

• 3 positive ting vedrørende kurset

– Gode forelesninger som er pensumrelevante.

– Interessant.

– Kunnskapsrike forelesere.

– Får bruke DFT.

– Artige oppgaver, men oppgavene kan være vanskelig formulert.

– Fin balanse mellom praksis og teori.

– Artig å kunne regne på kjemiske forbindelser som er usannsynlige.

– Repetisjon av lineær algebra.

– Får hvite hvordan man kan bruke kvantefysikk.

– Mye forståelse.

• 3 negative ting vedrørende kurset

– For stort pensum (for mye å gjøre).

– Ikke grupper med oppgaveløsning.

– Dårlig auditorium (Ø467, Fysikkbygningen) med dårlig skriveplass og vonde stoler.

– Noen mener det er for treg gjennomgang av oppgaver på plenumsregning, andre mener det er for

liten tid på plenumsregningene.

– Litt rotete.

– Vanskelig om man ikke har ”Kondenserte fasers fysikk”?

– For lite informasjon om eksamen foreløpig.

– For lite tid på de vanskeligste delene av pensum.

– Vanskelige formuleringer.

– Foreleserne burde forklart bedre hvorfor de gjør ting bedre.

– Strukturen i kurset kunne vært bedre.

– Læringsmålene kunne vært definert bedre.
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