
DRAFT

DRAFT

F740U0P1PL0V0 30.09.2013, Page 1/2

EvaSys CEQ -Ramsden 2011 (swedish)

Mark as shown: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically.

Correction: Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results.

1. Information

Formuläret är en översättning av ett internationellt ofta använt frågeformulär, ursprungligen utvecklat av Paul
Ramsden, Course Experience Questionnaire (CEQ).

När du besvarar detta frågeformulär skall du tänka på kursen som helhet och inte enstaka kursinslag eller lärare.
Formuläret är utarbetat på basis av vanliga kommentarer från studenter i fråga om deras erfarenheter av
undervisning och studier. Du svarar givetvis anonymt på denna enkät!

2. Kursenkät

Instämmer ej Instämmer helt
2.1 Det har varit lätt att veta vilken kvalitet som förväntats på

mitt arbete.
2.2 Kursen har utvecklat mina färdigheter i problemlösning.
2.3 Undervisningen har motiverat mig att göra mitt bästa.
2.4 Arbetsbördan har varit alltför tung.
2.5 Kursen har skärpt mitt analytiska tänkande.
2.6 Jag har för det mesta haft en klar bild av hur jag har legat

till och vad som krävts av mig på denna kurs.
2.7 Under kursen har jag fått många värdefulla kommentarer

på mina prestationer.
2.8 Ett gott minne är egentligen allt man har behövt för att

klara den här kursen.
2.9 Kursen har utvecklat min förmåga att arbeta i grupp.
2.10 Kursen har gjort att jag känner mig säkrare på att angripa

nya och obekanta problem.
2.11 Kursen har förbättrat min förmåga att kommunicera

skriftligt.
2.12 Lärarna har verkat mer intresserade av att testa vad jag

minns än vad jag förstått.
2.13 Det har ofta varit svårt att få reda på vad som förväntats av

mig på den här kursen.
2.14 Jag har vanligtvis fått tillräckligt med tid på mig för att förstå

det jag måste lära mig.
2.15 Lärarna har verkligen försökt förstå de problem och

svårigheter som man kan ha med kursen.
2.16 Examinationen på kursen krävde att man verkligen förstod

vad kursen gick ut på.
2.17 Kursen känns angelägen för min utbildning.
2.18 Lärarna har oftast gett mig värdefulla upplysningar om hur

mitt arbete har gått framåt.
2.19 Mina föreläsare har varit väldigt duktiga på att förklara

saker och ting.
2.20 Alltför stor del av examinationen har handlat enbart om

fakta.
2.21 Lärarna på kursen har ansträngt sig för att göra ämnet

intressant.
2.22 Som student har jag känt mig hårt pressad på den här

kursen.
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2. Kursenkät   [Continue]

Instämmer ej Instämmer helt
2.23 Kursen har hjälpt mig att utveckla förmågan att planera mitt

arbete.
2.24 Själva arbetsvolymen på kursen har gjort att man inte

kunnat begripa allt.
2.25 Lärarna klargjorde redan från början vad de förväntade sig

av studenterna.
2.26 Överlag är jag nöjd med den här kursen.

3. Fritextfrågor

3.1 Vad tycker du var det bästa med den här kursen?

3.2 Vad tycker du främst behöver förbättras i denna kurs?
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