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Anteckningar från pluggfika 
	  
Årskurs 1	  
	  
Allmän	  kemi	  och	  kemiska	  energikällor	  
Vadim	  grym,	  kursen	  bra	  upplagd.	  Mycket	  schemalagd	  tid.	  	  Hårt	  på	  rättning	  av	  labbrapporter,	  
olika	  nivå,	  antingen	  mail	  ”fylla	  i	  luckor”	  ,	  sen	  nästa	  gång	  fullständig	  labbrapport.	  	  
För	  mycket	  laborationer,	  labbarna	  borde	  vara	  mer	  relevanta	  för	  kursen.	  	  Väldigt	  långa	  
labbar,	  frågorna	  till	  labbarna	  borde	  vara	  mer	  relevanta	  för	  kursen.	  Undvika	  fun	  facts	  frågor,	  	  
Tentorna	  har	  varit	  bra.	  Istället	  för	  ”fejklabbrapport”	  ha	  muntlig	  presentation,	  den	  som	  var	  så	  
lärde	  man	  sig	  mycket	  mer!	  Diskussion	  mellan	  lärare	  och	  studenter	  
	  
Flervariabelanalys	  
Lektionshandledare	  inte	  intresserad,	  tog	  inte	  med	  sig	  bok,	  kom	  dit	  utan	  att	  veta	  något.	  
RIKARD	  jättebra	  jobb.	  
Föreläsaren	  helt	  okej,	  verkligen	  mån	  om	  att	  man	  ska	  förstå	  och	  man	  får	  bara	  komma	  honom	  
om	  man	  har	  någon	  fråga.	  Men	  han	  kan	  gärna	  bli	  helt	  strukturerad.	  Mycket	  vetenskapligt,	  
mycket	  teori	  och	  bevis.	  8	  quiz,	  sitter	  tätt	  inpå,	  man	  skulle	  kunna	  ha	  quizen	  på	  lektionerna	  om	  
man	  ska	  kvar	  det.	  Dock	  behövs	  det	  göras	  före	  quiz.	  Inlämningsuppgifter	  skulle	  vara	  bättre	  
alternativt	  bättre	  placerad	  dugga,	  nu	  ligger	  den	  i	  första	  tenta-‐p	  tillsammans	  med	  mekaniken	  
och	  kemin.	  
Förslag:	  Föreläsaren	  från	  envariabel	  kan	  följa	  med	  till	  flervariabel	  om	  detta	  är	  möjligt	  samt	  
om	  föreläsaren	  är	  bra.	  
	  
Beräkningsvetenskap	  1	  
Handledare	  bra,	  väldigt	  tålmodiga!	  Föreläsaren	  lite	  virrig.	  Bra	  upplägg	  och	  moment,	  bra	  att	  
ha	  labben	  innan	  föreläsningen	  och	  först	  göra	  det	  praktiskt.	  I	  början	  var	  det	  oklart	  var	  man	  
sulle	  kunna,	  fattade	  inte	  vad	  man	  skulle	  ha	  det	  till.	  T.ex.	  LU-‐faktorisering,	  vad	  ska	  detta	  
användas	  till?	  Workouts	  superbra.	  Så	  bra	  struktur	  på	  studentportalen,	  detta	  sparar	  tid.	  	  
	  
Årskurs 2	  
	  
Strömningsmekanik	  och	  energitekniska	  tillämpningar	  
-‐Riktigt	  bra	  kurs,	  väldigt	  intressant.	  Men	  för	  bred,	  det	  är	  två	  kurser	  tycker	  jag	  som	  inte	  går	  
ihop	  i	  en.	  Eftersom	  det	  går	  första	  året	  så	  vet	  man	  inte	  riktigt	  vad	  som	  förväntas.	  Får	  gärna	  
bakas	  ihop	  mer.	  Stora	  plus	  till	  föreläsarna!	  
-‐Bra	  föreläsare,	  bra	  att	  materialet	  låg	  ute	  på	  hemsidan.	  
Skulle	  gärna	  finnas	  övningstenta,	  gärna	  klara	  gränser	  och	  vad	  som	  gäller	  i	  början.	  
Matlabprojekt	  lite	  sent	  presenterat	  för	  klassen.	  
Ibland	  mycket	  text	  på	  PowerPoints,	  del2	  .	  
Mer	  fokus	  på	  kontrollvolym	  
-‐Själva	  kursen	  lite	  spretig.	  



	  
	  
	  
Beräkningsvetenskap	  2	  
-‐Stort	  plus	  till	  workoutsen,	  bra	  att	  kunna	  diskutera	  det	  på	  tillfället.	  Bra	  upplägg.	  
Bra	  att	  gå	  igenom	  exempel	  
Svårt	  hur	  föreläsaren	  pratar,	  gärna	  mer	  pedagogik.	  Jättebra	  lektionsledare.	  
Gå	  igenom	  tenta	  som	  är	  relevant,	  inte	  en	  man	  tycker	  är	  dåligt.	  Bra	  kursupplägg!	  
	  
Energisystem	  
-‐PM:et,	  rättningen	  orättvis	  på	  grund	  av	  vem	  som	  rättar.	  Mer	  konstruktiv	  kritik.	  Upplägget	  
med	  redovisning	  av	  PM	  är	  bra,	  ,	  men	  den	  får	  också	  gärna	  vara	  betygsbaserad.	  
-‐Tydligare	  betygskriterier	  på	  PM,	  hur	  ska	  referenssystemet	  gå	  till.	  Föreläsningarna	  bra.	  
Kompletteringsuppgifter	  tråkiga,	  de	  borde	  ge	  mer	  och	  vara	  mer	  relevant	  för	  de	  som	  de	  
faktiskt	  pratar	  om	  på	  föreläsningen	  man	  missat.	  
Bra	  med	  inte	  jättemycket	  obligatorisk.	  Men	  bra	  att	  de	  första	  föreläsningarna	  var	  
obligatoriska,	  men	  bättre	  närvarokoll	  så	  inte	  någon	  kan	  signa	  åt	  någon	  annan.	  
Muntliga	  prestationerna	  måste	  klockas	  så	  ingen	  kan	  överskrida	  sin	  tid,	  samt	  att	  
opponeringen	  sker	  på	  rätt	  sätt.	  Förslag:	  PM	  2/3,	  presentationen	  1/3	  av	  betygsmomentet.	  	  
Rimligt	  att	  inte	  ha	  tenta	  i	  kursen.	  Vetenskapsteorin	  lite	  ur	  kontext,	  kanske	  är	  det	  relevantare	  
att	  ha	  det	  i	  introkursen?	  
Mellanrättning	  på	  PM,	  första	  utkast.	  	  
Bra	  med	  workshopen	  dock!	  


