
  

Mida me teame?
Margus Niitsoo



  

Tänased teemad
● Tagasisidest

– Üle kogu Ülikooli

● Õppimisest
– TÜ informaatika esmakursuslased

● Väljalangevusest
– TÜ informaatika + IT

● Kokkuvõte 



  

Tagasisidest
NB! Tagasiside



  

Tagasiside lühiajalugu TÜs
● Digitaalset kogumist alustati 2005/06

● Kõigi ainete kohta kohustuslik
●  Tol hetkel 13 + 2 küsimust

● Küsimusi tekkis juurde
● 2010/11 õppeaastaks 18+2 küsimust
● Tekstilisi vastuseid vaid 14% ankeetidest

● Probleemid:
● Tüütu kohustus tudengite jaoks
● Väheinformatiivne õppejõule



  

Uus küsimustik
● 2009 UT arengukavasse parandamine
● Tagasiside töörühm (õo algatusel)

● Ettekande autor (Margus Niitsoo) liitus 2011

● 2011 süsteem muutus:
● 9+3 küsimust, kõigile eraldi tekstikast
● Kohustuslik anda 4-le ainele iga semester
● Numbriliste küsimuste ja ühe 

tekstiküsimuse tagasiside 
tulemused avalikud kõigile.



  

Diskleimer 1
● Järjestusskaala

● Ei nõustu üldse; Üldiselt ei nõustu
● Nõustun täielikult; Üldiselt nõus
● Raske öelda

● Patt: interpreteerin arvudena
● -2, -1; 2, 1; 0
● (0 asemel NA ei mõjuta ~ midagi)



  

Diskleimer 2
● Andmestikud on suured

● 47 000 ankeeti/semestris
● ~1600 ainet

● P-väärtused kõigel <0.001
● Ka tühistel erinevustel

● Loeb efekti suurus!



  

Tagasiside graafikud



  

Koondhinne (jt)



  

Koondhinde ankeetide keskmised



  

Koondhinde järgi aineid rühmitades



  

Parima koondhindega ained



  

Halvima koondhindega ained



  

Töömaht



  

Töömahu ankeetide keskmised



  

Töömahu järgi aineid rühmitades



  

Vähima töömahuga ained



  

Suurima töömahuga ained



  

Erinevad teaduskonnad



  

Keskmisele kõige sarnasemad ained

Ehk siis – “erinevused” väiksemad kui kahe sarnase aine vahelised!



  

Erinevad õppekavad



  

Erineva tudengite arvuga ained

Väikesed murdepunktid 10, 40, 100 registreerunuga ainete juures



  

Arvestuslik või eksamiga?



  

Aine maht (EAP)



  

Tudengi õppeaste

Bak: õppekavad koodiga 2300-2495 (22704 ankeeti). Mag: 2496-2645 (6321 ankeeti)



  

Stats. või AÜ

(Võrdluses üksnes ained, kus esineb ka AÜ õppevorm. Pilt sarnane aga ka siis, kui võtta kõik ained)



  

Aine oma koduteaduskonnast?



  

“Tavalised” ained

Ehk siis – kõik eelnevad “erinevused” väiksemad kui kahe sarnase aine vahelised!



  

Keskmiselt “tavalised” ained



  

“Ebatavalised” ained



  

Tekstiline tagasiside
Tekstilist tagasisidet 46.1% 

ankeetidel! 
(Võrdluseks vanas ~15%)

Vähemalt ühel ankeedil 
kirjutas 66% tudengitest

Mediaan 270 tähemärki,
Maksimum 7060

Jaotus ~ log-normaalne



  

Tekstilise tagasiside andjad:

Variatiivsus tekstilise osa vastajatel natuke suurem (SD u ~10% erinev)



  

Tekstilise tagasiside andjad:
Teksti pikkus üle või alla 270 tähemärgi

Variatiivsus tekstilise osa vastajatel natuke suurem (SD u ~10% erinev)



  

Seosed hinnetega
● Anonüümsus oluline

● Sain üksnes jaotused
– (Kui mitu A, kui mitu B,  …, kui mitu F)

● Tagasisidet andnute hinded
● Kõik hinded aines

● Keskmiselt jaotused 
omavahel ei erine



  

Seos hinnetega



  

Seos hinnetega

Jah: kõrgemaid hindeid 
jagavad õppejõud saavad 

keskmiselt paremat 
tagasisidet!



  

Seos hinnetega (detsiilid)



  

Kaks aga:
● Aga 1: mõju on suhteliselt väike:

– Kõigile A paneva ja kõiki läbi kukutava 
õppejõu vahe on 1.5 palli.

– Kehva tagasisidet leebusega heaks ei tee!

● Aga 2: natuke peakski nii olema:
– Heas aines saabki tudeng asja selgeks
– Halvas jäävad lüngad



  

Noppeid vanast
● 18 küsimusest 16 tihedalt seotud

● “Hea õpetamise” juures kõik hea?
● Mh ka tudengi huvi ja osalemine!

● Ülejäänud 2 küsimust:
● Kas aine maht oli õige?
● Kas aine oli raske?



  

Mittesisukas vastamine
● Alati sama muster

● Täiesti juhuslik vastamine



  

Alati sama mustri vastamine

Mitmele küsimusele vastasid sisukalt need, kes 4 või enam ankeeti täitsid, 
s.o mitme erineva küsimuse osas ei antud kõigis ankeetides sama vastust?



  

“Bingo” mängimine

Tudengi ankeetide kõigi küsimuste standardhälvete summa jaotus
Mediaan 5.17, Keskväärtus 5.44



  

Tagasiside konkreetselt
4.6

2.8

3.5



  

Tagasiside konkreetselt

4.7

3.0

3.5



  

Õppimisest
NB! Tagasiside



  

Töömahu jaotus

30.6 h



  

Töömahu hinnang

Korellatsioon:
  0.72



  

Ajakulu eri asjadele

36 h36 h 14 h 55 h

15 h 11 h 37 h



  

Õppimist nädalas



  

Iseseisev töö eri ainetes



  

Iseseisev töö eri ainetes



  

Erinevad õpimeetodid



  

Matemaatika riigieksam



  

Kirjand  ja Inglise keel



  

Seosed hinnetega



  

Poisid vs Tüdrukud



  

Poisid vs Tüdrukud



  

Kust erinevus tuleb?



  

Kust erinevus tuleb?



  

Kust erinevus tuleb?

NB: DME 
erinevus 
puudub!



  

Erinevused õpimeetodites?
Üldiselt õpivad tüdrukud nädalas 
keskmiselt  4.4 h rohkem 
(sh. 1 h rohkem loengutes)

Kogu semestri erinevus 61h! 



  

Tunnis käimine vs ise õp.



  

Tunnis käimine vs ???



  

Tunnis käimine vs kooli tase

Kooli mat. riigieksami keskmine 2012 aastal

PS: Prog ja DME hindeid ei mõjuta



  

Vaev vs Riigieksam
● DME peale järeltööd:

● Keskmine summa 17.6 p
● Iga lisapunkt mat. eksamil +0.14 p
● Iga lisatund DME õppimist +0.10 p



  

Õppimine 2013 Kevad



  

Õppimist nädalas



  

Õppimine 2013 Kevad



  

Õppimine 2013 Kevad



  

Õppimine 2013 Kevad



  

Raskus vs keskkool

Korellatsioon 
ajakuluga 0.4

5 -  umbes  
  sama

10 – tohutult
       raskem, 
      kaua ei jaksa

Keskmine:
 7.0



  

Kõrvalt töötamine

• Esimene kursus: 

• Bak lõpetajad:
Ei tööta (31%)

0.2 k. (4%)

Poole k. (11%)

0.8 k. (24%)

Täisk.  (30%)

(Keskmiselt 21 EAP kõrvalt)

Ei tööta (86%)

0.2 k. (14%)

Poole k. (7%)

Täisk.  (3%)



  

Väljalangevusest
NB! Tagasiside



  

Ülevaade Inf+IT



  

Ülevaade Inf+IT



  

Ülevaade Inf+IT Muutusid 
õppekavad

Muutusid 
õppekavad



  

2009 a. sisseastujad (inf)



  

EAP enne eksmatti (MT)



  

EAP enne eksmatti (LOTE)



  

<2007 vs >2008



  

Hinded ja väljalangevus



  

Keskkooli lõpu mat. eks.



  

Keskkooli lõpu tulemused
Aastad 2005-2008, kus on 4 aastaga lõpetajad juba teada



  

Keskkooli lõpu tulemused

Teiste eksamitega seos veidi nõrgem, aga endiselt nähtav



  

Hinded ülikoolis vs mat.e.



  

Hinded ülikoolis vs mat.e.
Laeefekt. Hüpotees:
Vähesed pingutavad



  

Hinded vs EAP kokku



  

Hinded vs EAP kokku



  

Mis ainetesse kaotakse?
● Algebra I

– 1.72 katset keskmiselt, 9/33 kukkusid läbi

● Mat. analüüs I
– 1.71, 9/33 

● Tõen.teor. Ja statistika
– 1.67, 11/33 

● Matemaatiline loogika
– 1.54, 8/33

● Diskreetsed struktuurid
– 1.52, 13/33

2008-2012 alustajad, kes kogusid 60+ ECTS enne välja kukkumist (N=33)

Hon. Mention: Multimedia, IT social aspects, Data security



  

2009 a. sisseastujad (inf)



  

Kes langeb välja?
● Esimese semestri lõpuks:

● <=27 EAP (66%) - 18% lõpetab
● >27 EAP – 73% lõpetab

● Esimese aasta lõpuks: 
● <=54 EAP (61%) - 20% lõpetab
● >54 EAP - 90% lõpetab

● Prog. hinne ka seotud
 

NB: vanade õppekavade järgi!



  

Kokkuvõte



  

… teeme koos
● Mis jäi teile meelde?

● Mis oli üllatav?

● Mis kinnitas ootuseid?

● Mis küsimusi tekkis?
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