Studentevaluering FIL120_V13
Kjønn?

Alder?

Hvor lenge har du studert før inneværende semester?

Hvilke andre emner tar du dette semesteret?











FIL122, 124, LOG110
FIL122, LOG110, FIL 124
Fil 122, Fil 124, Log 110
fil122, fil124, log110
LOG110, FIL122 og FIL124
Fil122, Fil124, Fil225 og Log110
FIL120, FIL124, MUV273, MUV276
fil124,fil122 & log110
Fil 120
Log110, Fil122, Fil124

Hva slags tilknytning har du til emnet?

Hva slags tilknytning har du til emnet? - Annet (skriv gjerne i kommentarboks)
 Frie studiepoeng

Er du heltidsstudent?

Hva var grunnen til at du valgte dette emnet?

Er pensum vanskeligere eller lettere enn hva du forventet?

Hvor mange timer i uken har du brukt du på emnet totalt (forelesning,
selvstudier, studiesirkler etc.)

Hvordan synes du at arbeidsmengden på kurset er i forhold til antall
studiepoeng?

Har du deltatt på forelesninger i emnet?

Hvor ofte har du vært på forelesinger?

Hvor flink synes du foreleseren var til å formidle pensumstoffet?

Deltar du på kollokviegrupper/seminar organisert av instituttet?

Hvor flink synes du seminar-/kollokvielederen var til å organisere gruppen?

Hva synes du om omfanget av de obligatoriske arbeidskravene?

Hva synes du om omfanget av de obligatoriske arbeidskravene? - Andre
kommentarer (skriv gjerne i kommentarboks)
I hvilken grad har du hatt utbytte av de obligatoriske arbeidskravene?

Kunne du tenke deg en annen vurderingsform for dette emnet?

Kunne du tenke deg en annen vurderingsform for dette emnet? - Ja, (kom
gjerne med forslag i kommentarboksen)
 muntlig
 Enten 6 timers eksamen, eller mindre pensum. Det kan også være mer hensiktsmessig å ha
hjemme-eksamen: læringsutbyttet blir som regel bedre og man har ikke et enormt tidspress på seg
(som ved 4 timers-eksamen).
 Hjemmeeksamen!
 mappeinnlevering
 Semesteroppgave eller hjemmeeksamen!
 En oppgave med to utdrag som ble kommentert før endelig innlevering som ex fac hadde vært
bedre
 Kombinert med innleveringsoppgave

I hvilken grad (i den grad du har hatt behov for det) har instituttet kunnet gi
deg svar på spørsmål omkring emnet?

Hvilke kanaler bruker du når du skal finne informasjon knytt til
instituttet/studiet?

Hvilke kanaler bruker du når du skal finne informasjon knytt til
instituttet/studiet?
- Andre (skriv gjerne i kommentarboks)
 Andre studenter.
 andre studenter

Hvor ofte er du innom Mi side?

Samlet status

