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Antal svar: 11

Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet.
(1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra)
Ange kursens (dvs de schemalagda delarna)
övergripande kvalitet.
(1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket
bra)
1
2
3
4
5
Summa

Antal svar
0 (0,0%)
0 (0,0%)
2 (18,2%)
5 (45,5%)
4 (36,4%)
11
(100,0%)

Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet.
(1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra)

Medelvärde

Standardavvikelse

4,2

0,8

Kommentar
The course homepage and documents should be translated to english as the whole program is in english now. otherwise everything is fine
Studieverkstaden är riktigt bra!
Lagom många föreläsningar
Ladaeas föreläsningar var EXTREMT bra och användbara!

Vad var dåligt på kursen och bör tas bort eller modifieras?
Vad var dåligt på kursen och bör tas bort eller modifieras?
Tydligare info angående hur och om man får använda andras figurer/bilder.
everything felt good and needed, even though lot of parts could have been in earlier courses e.g. how to read papers, write article and so on.
Kan inte komma på något. Ha mer exempel på hemsidan på bra kandidatuppsatser? Lär mig ofta från exempel.
Things would be clearer if any information on the website was in English.
Dåligt att kursen ges på svenska då det är ett engelskt program. Även om vi nu bara hade en i klassen som inte förstod svenska så är det ett
program på engelska och all undervisning ska givetvis genomföras på det språket. Kan inte varit så kul för vår fransman alla gånger.
Se till att fixa detta (alla power points, info på kurshemsidan, mejl som går ut etc.) till nästa år så att alla känner sej välkomna och att det
faktiskt är ett program på engelska.
Bättre planering av handledare och tillgängliga ämnen. På samma dag kursen startade fanns plötsligt en hel hög av potentiella uppsatsämnen
och handledare. Detta bör förmedlas tidigare
Studenterna bör kunna få större plats på datorerna att spara sina arbeten. Nu är gränsen 3 GB vilket inte räckte på långa vägar. Detta var ett
problem för flera studenter.
Kursen bör ges helt på engelska iom att övriga kurser på programmet är helt på engelska. Detta underlättar för de internationella studenter
som läser kursen. Föreläsningarna om skriftlig presentation är bra, men kändes på ett sätt onödiga då de störde mig i mitt upplägg av arbetet.
Hade hellre sett att dessa kommit i ett tidigare skede av utbildningen. De flesta bör ha koll på hur en vetenskaplig rapport/uppsats skrivs efter
nära 3 år på utbildningen.
Vårt program är på engelska, alla kurser har hittills hållits på engelska så varför är kandidatuppsatsen ett undantag? I år råkar det bara vara en
person som inte förstår svenska överhuvudtaget men det kommer säkert inte att vara så i framtiden. Uppdatera alltså allt material och alla
föreläsningar till engelska! Inklusive denna kursutvärdering... Det hade också varit bra att informera mer om kursen innan kursstart. Vi hade ett
infomöte efter att ha bett om det men det borde vara inkluderat i början av sista året automatiskt om ni vill att de flesta ska ha en klar idé innan
kursstart. Det hade också varit bra att vara tydligare med att professorer skulle presentera möjliga idéer vid kursstart, vilket ingen visste om,
alternativt pusha professorerna att lägga upp deras förslag på institutionens hemsida där denna tjänst ska tillhandahållas.
Allt var bra!
Allmänna instruktioner, såsom formateringsformalia för uppsatsen, vad som förväntas av en kandidatuppsats och mallen för framsidan behöver
ses över och förbättras.

Vad var bra på kursen och bör behållas till nästa kurs?
Vad var bra på kursen och bör behållas till nästa kurs?
Föreläsningarna om skrivprocessen var väldigt bra.
good for me so keep it that way
Alla föreläsningar kring skrivande osv
The preparing lectures including Ladea's and Britta's.
Halvtidsredovisningen var jättebra, både för egen del att få feedback på sitt ämne och att få koll på vad dom andra skriver om.
Ladeas och Jonas föreläsningar. (Helst i ett tidigare skede). Struktur vid presentationer/opponering.
Halvtidsredovisningen är jättebra att ha!
Introduktion av Endnote men hade gärna sett att även fria programvaror introducerats. Föreläsningen om opponering var bra för det är något vi
inte övat mycket på.
Som tidigare sagt så var Ladaeas föreläsningar väldigt bra! Det kändes dock alltid som att de var en vecka för sena i tiden och att man därför
inte hann tillämpa hennes tekniker. Alternativt så borde vi haft hennes föreläsningar tidigare under programmets gång.
Endnote, samt alla föreläsningar av Ladaea var super! Mycket bra hjälp, men de hade gärna fått komma tidigare inom hela programmet också.
lite svårt att ta till sig och applicera allt såhär i slutet.
Även de andra föreläsningarna om själva uppsatsens uppbyggnad var bra ovh hjälpfulla.
Ladeas föreläsningar var väldigt bra, men de kommer för sent i kursen, eller i programmet för den delen, för att nyttjas fullt ut. Kanske redan på
Teori & Metodik-kursen?
Samma sak med Endnote - bör definitivt presenteras tidigare i programmet.

Fick du handledning i den omfattning och kvalitet som du behövde och önskade
för att skriva en bra uppsats?
Fick du handledning i den omfattning och kvalitet som du behövde och önskade för att skriva en bra uppsats?
Min handledare gav nyttig feedback, men var inte så intresserad av att läsa och ge feedback på uppsatsen som helhet, vilket betydde att det
var många delar i uppsatsen som jag inte fick någon feedback på över huvud taget.
yes supervision was nice and well available. didn't need it much in the end
Absolut! Hade en fantastisk handledare!
Yes. Very happy
Ja helt okej. Både min handledare och flera andra har tokmycket att göra och det märks att dom egentligen inte har tid att vara handledare.
Men dom är så snälla och gör det ändå. Men tyvärr märks det ibland, framför allt att det är väldigt svårt att hitta en tid för ett möte.
Mja, kunde fått betydligt mer feedback. Upplevde det som att min handledare bara skummat igenom texten och aldrig läste igenom den
ordentligt.
Ja det fick jag
Ja, absolut!
Japp!
Nja, hade velat ha feedbacken snabbare än dagen innan inlämning.
Ja, mycket bra handledning.

Fick du tillräcklig återkoppling på din presentation och på din uppsats?
(1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra)
Fick du tillräcklig återkoppling på din presentation och
på din uppsats?
(1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket
bra)
1
2
3
4
5
Summa

Antal
svar
0 (0,0%)
1 (9,1%)
2 (18,2%)
4 (36,4%)
4 (36,4%)
11
(100,0%)

Medelvärde

Standardavvikelse

4,0

1,0

Fick du tillräcklig återkoppling på din presentation och på din uppsats?
(1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra)

Kommentar
on monday, still not have heard anything from the examinator, and still have no grade.
Tycker dock att examinatorerna är olika hårda... Detta påverkar slutbetyget
Har inte fått mer återkoppling utöver betygsformuläret.

Skriftlig och muntlig presentation ((1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 =
Mycket bra))
Skriftlig och muntlig presentation ((1 = Mycket dålig, 2 =
Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra))
1
2
3
4
5
Summa

Antal
svar
0 (0,0%)
0 (0,0%)
2
(18,2%)
5
(45,5%)
4
(36,4%)
11
(100,0%)

Skriftlig och muntlig presentation ((1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra))

Medelvärde
4,2

Standardavvikelse
0,8

Övriga kommentarer om kursen & uppsatsskrivandet
Övriga kommentarer om kursen & uppsatsskrivandet
please make in fully in english for the coming years. the program is in english, it is weird to have a swedish course as final course
A little seminar on topic-finding well in advance to course start would be awesome.
Ladaeas föreläsningar är toppen men INTE i denna kursen, de kommer alldeles för sent. Lägg in dom under första året av utbildningen och sen
komplettera med lite repetitioner under utbildningens gång. Nu tog föreläsningarna tyvärr bara tid som man inte hade. Det är svårt att lära
gamla hundar sitta och även studenter att ändra sitt skrivsätt på så kort tid. Ingen hann ta till sej det hon sa och faktiskt tänka på hur man
skriver, det fanns ingen tid för det. Hade man fått öva på det under 3 år hade det säkert fastnat bättre.
Svårt att komma på ett ämne och ni bör inspirera studenterna tidigare med föreläsningar och annat. Helst redan första året av utbildningen.
Exempelvis när studenten får tillbaka andra övningar och uppsatser under dessa 3 åren, då kan läraren kommentera med exempelvis "kan
detta vara något att fortsätta med som examensjobb?" eller liknande, för att inspirera studenten.
Som sagt översätt alla kursens delar till engelska och var mer tydlig med information innan kursstart eftersom att det är framförallt i idéfasen
man behöver handledning. En bra idé vore att sammanställa en lista på ställen där man kan få data eftersom det är det som är svårt att veta
var man kan få tag på, vilket styr valet av ämne och handledare.
Oklart vad som förväntas av innehållet i uppsatsen - i höstas gavs uppfattningen att vi bara skulle hinna en litteraturstudie och när kursen
började meddelades det att en litteraturstudie egentligen var för snävt som uppsatstyp.
Det vore mycket bra om sidan med förslag på uppsatsämnen på instutitionens hemsida uppdaterades oftare. Nu kom handledarna med många
nya intressanta förslag på ämnen när kursen började, men då hade de flesta redan bestämt sig för egna ämnen.
Om kursen är den avslutande delen i ett engelskt program bör allt innehåll vara på engelska.
Det vore bra om inte föreläsningarna var obligatoriska moment, som måste närvaras på.
Det vore även mycket bra med tillgång till ett grupprum att skriva i någonstans, liksom masterstudenterna har för sin uppsats.

