
DD1390 Prosamutvärdering för årskurs 3
Denna enkät är en obligatorisk uppgift och ska lämnas in vid reflektionsseminariet i period 4. Enkäten är anonym, så skriv inte ditt
namn på den. Om du vill skriva kommentarer så går det bra att göra till höger om frågan.

Vilken Prosamkurs går du?

 DD1390 prosam10 (gick prosam redan i årskurs 1).  DD1391 prosam10s (gick inte prosam i årskurs 1).

1.

Tycker du att du känner till kursens syfte och upplägg?

 Ja.  Tveksam.  Nej.

2.

Tycker du att kursen varit intressant?

 Ja, mycket.  Ja.  Neutral.  Inte särskilt.  Nej.

3.

Har Viggos inledande föreläsning i början av läsåret varit givande?

 Ja, i hög grad.  Ja, i viss grad.  Nej, inte alls.  Vet inte.

Reflektioner och reflektionsseminarierna

4.

Vad tycker du om texterna/filmerna som du fått läsa/se inför reflektionsseminarierna?

 Mycket bra.  Bra.  Hyfsade.  Mindre bra.  Dåliga.  Har inte använt dom.

5.

Har reflektionsseminarierna varit givande?

 Ja, i hög grad.  Ja, i viss grad.  Nej, inte alls.  Vet inte.

I år har ni fått reflektionsfrågor på olika nivåer och en beskrivning av nivåerna. Studenterna i årskurs 2 och 3 har uppmuntrats
att reflektera på högre nivåer.

6.

Har reflektionsnivåerna påverkat hur du kunnat lösa uppgiften att skriva reflektioner?

 Det är ingen skillnad.  Det är lättare.  Det är svårare.  Vet inte.

7.

Har reflektionsnivåerna påverkat diskussionerna vid reflektionsseminarierna?

 Det är ingen skillnad.  De är mer givande.  De är mindre givande.  Vet inte.

8.

Vilken mentor har du?

 Mads Dam.  Henrik Eriksson.  Dilian Gurov.  Johan Karlander.  Stefan Nilsson.

 Örjan Ekeberg.  Douglas Wikström.  Viggo Kann.  Hedvig Kjellström.  Linda Kann.

 Carina Edlund.  Karl Meinke.  Olle Bälter.

9.

Har den återkoppling du fått från mentorn på dina reflektionsdokument varit givande?

 Ja, i hög grad.  Ja, i viss grad.  Nej, inte alls.  Har inte fått någon återkoppling.

10.

Vilka tre teman tycker du som helhet varit mest givande?

 Studiemotivation och studieteknik

 Kursmål, programmål, betygskriterier och examination

 Plagiering och eget ansvar

 Hur ser jag min framtida roll som D-civilingenjör och hur når jag dit?

 Kvalitet i utbildningen - vad är det?

 Plugga och jobba utomlands

 Generella färdigheter och bildning

 Studentinflytande

 Prokrastinering

 Egenutveckling under en yrkeskarriär - livslångt lärande

11.

Är det något tema du skulle vilja ändra på eller något nytt tema du skulle vilja införa i kursen?12.
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Har Prosam bidragit till att du vet mer om vilka kurser som ingår i utbildningen och varför de ingår?

 Ja, i hög grad.  Ja, i viss grad.  Nej, inte alls.  Vet inte.

Studievanor och studiestrategi

13.

Har Prosam bidragit till att du analyserat och anpassat dina studievanor?

 Ja, i hög grad.  Ja, i viss grad.  Nej, inte alls.  Vet inte.

Markera vilket påstående som passar bäst på din studiestrategi vad gäller...

14.

...en normal mattekurs:

 Jag siktar på att klara kursen oavsett betyg.

 Jag siktar på att lära mig så mycket som möjligt av kursen.

 Jag siktar på att få betyg E och försöker optimera mina studier i kursen med tanke på det.

 Jag siktar på ett specifikt betyg mellan A och D och försöker optimera mina studier med tanke på det.

15.

...en normal datakurs:

 Jag siktar på att klara kursen oavsett betyg.

 Jag siktar på att lära mig så mycket som möjligt av kursen.

 Jag siktar på att få betyg E och försöker optimera mina studier i kursen med tanke på det.

 Jag siktar på ett specifikt betyg mellan A och D och försöker optimera mina studier med tanke på det.

16.

...en kurs som inte är matte eller data:

 Jag siktar på att klara kursen oavsett betyg.

 Jag siktar på att lära mig så mycket som möjligt av kursen.

 Jag siktar på att få betyg E och försöker optimera mina studier i kursen med tanke på det.

 Jag siktar på ett specifikt betyg mellan A och D och försöker optimera mina studier med tanke på det.

17.

Betygskriterier är regler som specificerar vad som krävs för att få varje betyg. Tror du att det vore värdefullt om betygskriterier
infördes i alla kurser på KTH?

 Ja, mycket värdefullt.  Ja, ganska värdefullt.  Spelar ingen roll.

 Nej, bättre att inte ha betygskriterier.  Vet inte.

Prosamkursen som helhet

18.

Har Prosam som helhet varit givande?

 Ja, i hög grad.  Ja, i viss grad.  Nej, inte alls.  Vet inte.

19.

Har du ändrat uppfattning om Prosam under kursens gång?

 Ja, mer positiv nu än vid kursstart.  Nej, ingen förändring.  Ja, mer negativ nu än vid kursstart.  Vet inte.

20.

Flera program är intresserade av att starta programsammanhållande kurser. Tycker du att andra KTH-program också borde ha
en liknande kurs?

 Ja.  Nej.  Vet inte.

21.

Eventuell kommentar om Prosamkursen:22.

Prosamkursen ska bidra till uppfyllelsen av följande mål för civilingenjörsexamen: Studenten ska visa förmåga att göra
bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter. Till hur stor del bedömer du att du just nu
uppfyller det målet?

 Helt och hållet.  Till stor del.  Till liten del.  Inte alls.  Vet inte.

23.
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