
Kursevaluering for INF3400

13 personer svarte på evalueringa

1 Hvor mange timer i uka utenom undervisning
bruker du på kurset?
1-3 3-5 5-7 7-10 10-12 12-15

0%(0) 53%(7) 30%(4) 7%(1) 7%(1) 0%(0)

2 Hva synes du om kursets omfang?
1 2 3 4 5

0%(0) 0%(0) 46%(6) 53%(7) 0%(0)

3 Hvor fornøyd er du med forelesningene?
1 2 3 4 5

7%(1) 15%(2) 23%(3) 38%(5) 15%(2)

4 Dette har jeg hatt utbytte av:
• Dyktig foreleser

• Gjennomgåelse av regneøvelser

• Det er kjempebra at det legges ut videoforelesning for det er ikke alltid man får
med seg alt.

• Bra foreleser!

• Alt

• Undervisning, gruppe

• Obliger
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• MATLAB-øvinger, obliger, notater/Web, forelesninger

• Lesing på egenhånd

5 Hva er vanskelig å forstå i
boka/undervisningsmaterialet?
• Mye rare krumspring ang kapasitanser og forsinkelser

• Bra at det legges ut teoridel på norsk. Det meste er forståelig og klart planlagt.

• Kompendiet er veldig dårlig skrevet, vanskelig å lese. Savner en konkret lærebok.

• Mye å holde styr på, mye å lære.

• Enkelte forklaringer er korte og forenklet

• Ingenting er spesielt vanskelig

• Transistormodellene

• Ingen temaer som skiller seg ut, men en generell dårlig fordeling av de fleste
temaer er min oppfatning.

6 Hva er forutsetter boka/undervisningsmaterialet
som du ikke kan?
• Har mye elektronikk/Dig tek fra før.Mangler ingen forutsetninger.

• Utlegg

• Ikke noe spes.

• Mye :)

• Matlab

• Ingenting

• Matlab

• Kvantefysikk og at "alt er lett ifølge Yngvar

• Ingenting
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7 Ikke valgt

7.1 Hvor fornøyd er du med lab/gr. undervisningen?

1 2 3 4 5
0%(0) 0%(0) 0%(0) 100%(1) 0%(0)

7.2 Hva er bra i lab/gr. undervisningen?
• Dyktig gruppelærer også

8 Bård

8.1 Hvor fornøyd er du med lab/gr. undervisningen?

1 2 3 4 5
0%(0) 8%(1) 58%(7) 33%(4) 0%(0)

8.2 Hva er bra i lab/gr. undervisningen?
• Faget i praksis

• Får hjelp til oppgaver/oblig

• At man får hjelp av en som har vært i samme situasjon for ikke så lenge siden.

• Veiledning

9 Hva lærer du mest av?
Forelesning Gruppeundervisning Lab-undervisning
56%(9) 31%(5) 12%(2)

10 Dette vil jeg ha mer av på kurset

11 Dette savner jeg

12 Har du merket noen endringer/forbedringer etter
forrige kursevaluering?

• Flere regneøvelser

• Nei

• Ikke aktuelt
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13 Eventuelt
• I startet skulle det vært litt klarere instruksjoner om hvordan unngå banale feil

i Cadence Kastet bort et dagsverk med knoting fordi jeg ikke viste om Setup
corners"og Save model file"

• Litt vel mye stoff

• Veldig dårlig foreleser, virker uengasjert og virker som han bare vil komme seg
fortest mulig hjem. Han forutsetter at vi skal se videoene av tidligere forelesninger
for å forstå det mest vesentlige, men videoene virker sjelden og er dårlig kvaliet.

• -Mye stoff -Bra foreleser -Litt vanskelig -Ikke videoer som fungerer på nett

• Filmene av forelesninn burde være enklere tilgjengelig. Gruppeundervisning bur-
de være en time lengre.

• Dårlig forklaring av begreper i undervisningmaterialet
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