Studentevaluering LOG111_V13

Kjønn?

Alder?

Hvor lenge har du studert før inneværende semester?

Hvilke andre emner tar du dette semesteret?








Kognitiv vitenskap, Diskret matematkk, formal logikk, førsteordens logikk
LOG110, KOGVIT101, INFO102 (Bachelorprogram for kognitiv vitenskap)
info102, kogvit101
Inf100, info102
INFO-102, KOGVIT-101
LOG110, INFO102, KOGVIT101, INF100
Flere

Hva slags tilknytning har du til emnet?

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







Bachelorstudent i kognitiv vitenskap
KogVit
kogvit
Bachelor i kog. Vitenskap
Kognitiv Vitenskap
kogvit

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)
 God mengde oppgaver, litt knapp leveringsfrist
 Ikke spar de verste oppgavene til eksamen! (Sikter til oppgave 5c fra eksamen, som introduserte
en type oppgave som aldri har blitt vist/jobbet med i kurset. Dette var da en kombinasjon mellom
mengdelære og logiske uttrykk i samme oppgave. Dette er noe jeg ikke har vært borti på kurset
tidligere, verken i seminarer eller på obligatoriske oppgaver.

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, (skriv
gjerne i kommentarboks)

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)
Hvor ofte er du innom Mi side?

Samlet status

