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Namn (frivilligt):

Fråga

1 Inlämningsuppgifterna har givit ett bra utbyte
Kommentar:
2 Uppgifterna att lösa på egen hand har givit ett bra utbyte
Kommentar:
3 Uppgiften att projektera ett vindkraftverk har givit ett bra utbyte
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Kommentar:
4 Projektarbetet har givit ett bra utbyte
Kommentar:
5 Träffarna på Högskolan har gett ett bra utbyte (gäller
programstudenterna och de distanstudenter som närvarat)
Kommentar:
6 Fördelningen av undervisningen har varit bra
Kommentar:
7 Kursmaterialet med länkar till internet har varit bra
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Kommentar:
8 Tentamen/Hemtentamen har varit bra
Kommentar:
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Är det något ämnesområde du vill ha mer eller mindre av i kursen (motivera gärna)
Gärna mer beräkningsuppgifter.
Mer detaljert om vindmøllens deler (girkasse, generator osv.). Synes også kunne ha vært en obligatorisk
utflukt til en vindkraftverk også for oss nett-studenter.
Mer beräkningar brukar ge en god förståelse för dimmensioner mm.
Gärna mer ekonomi och lönsamhetsanalys.
Nej, jag tyckte det var mycket bra fördelat.
Mer projektering. Dock fanns det en del om det men jag tycker det är det som är roligt.

Det bästa med kursen har varit
Projekteringsuppgiften och vindkraftuppsatsen.
Lært veldig mye om vindkraft.
Mycket intressant ämne och en bra spridning av rapporter.
Bredden
Projektarbetet för att det var intressant att sätta sig in i ett valfritt ämne. Vindkraftverksprojekteringen
eftersom det gav en bra verklighetsbaserad uppgift. Wizelius bok ”Vindkraft i teori och praktik” var väldigt bra
och kunde lätt ha ersätt många av länkarna.
Den första inlämningsuppgiften med webdatabasen gav mycket information, som man sedan hade mycket
nytta av senare i kursen.
Den har varit ingående och intressant samtidigt
Projektet, kul att lära sig om vindkraften och dess historia. Projektarbete är ett bra sätt att engagera
studenter på distans.
Att få kunskap om hur man går till väga när man vill projektera ett vindkraftverk

Det sämsta med kursen har varit
Inlämningsuppgift v 40.
Jeg synes det har vært for lite oppfølging av oss distans-studentene, noen ganger har jeg følt meg helt
glemt for meg selv. Også kommunikasjonsfrekvens mellom studenten og læreren kunne ha vært hyppigere.
Bør også ha en oversikt over alle planlagte obligatoriske aktiviteter, fordi noen ganger har jeg blitt fullstendig
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overrasket med en ny oblig.oppgave og jeg har ikke vist om den.
Ej fått träffa alla intressanta och engagerade personer.
Lite för lite Internetundervisning, hade varit bra med Internetbaserade föreläsningar.
Gärna lite färre länkar då vissa inte hade uppdaterats på länge och vissa kändes mindre tillförlitliga.
Otydliga instruktioner för distansstudenterna. Hemsidan kan göras tydligare.
För mycket självsökande av fakta, det tar mer tid än något annat. En av uppgifterna hade gärna fått ”vara
serverad”, typ frågor och analys kring en faktalänk, pdf fil eller dokument från någon myndighet.
Webdatabasen blev rätt tråkig efter de många timmarna det tog att läsa igen innehållet

Övriga synpunkter avseende kursen (positiva och negativa)
Hade gärna haft information som är mer samlad än internetsidorna.
Vissa reklamsnuttar var inte min grej.
Vid nästa hemtentamen får du gärna lägga ut en formelsamling till tentamen där man kan kopiera formler
ifrån så att man spenderar den största delen av skrivtiden till problemlösning och inte på att bli arg på Word.
För övrigt vill jag tacka för en intressant kurs. Vänliga hälsningar, Gustav Karlsson
Jag hoppas man kan få upp till betyg 4 utan att göra en tentamen. Läraren ser vad man går för på alla de
andra uppgifterna.
Bra kursbok, massa information och skönt att för en gångs skull få en kursbok på svenska.
Mycket bra och trevlig kurs. Tack för mig

