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1

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Fördelningen av svaren för de enskilda frågorna visas inte på grund av att antalet besvarade
programvärderingar är lägre än 25% av antalet studenter med pågående programstudier.

1. Jag bedömer att programmets kurser är relevanta i förhållande till
programmets examensmål.
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

2. Kursernas inbördes ordning är väl avvägd i förhållande till
programmets examensmål.
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

3. Jag var väl förberedd inför att genomföra det avslutande
självständiga arbetet i form av uppsats eller examensarbete
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

4. Jag har under utbildningen utmanats i mitt tankesätt och ställts inför
intellektuella utmaningar
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

5. Studierna under utbildningen har utvecklat sådana kompetenser jag
förväntar mig få användning för i mitt kommande yrkesliv
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

6. Jag rekommenderar det här programmet till andra

A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och
eventuellt andra underlag.
Att notera är endast en (1) svarande av 16. Av de 6 olika mål-dimensionerna är det en som sticker ut, i
övrigt är studentens uppfattning överlag positiva, dvs studenten anser att 5 av de 6 olika måldimensionerna i hög grad är uppfyllda. Studenten anser sig endast i ringa utsträckning/inte alls vara
förberedd för det självständiga arbetet/uppsatsen. I fritextkommentaren lyfter studenten missnöje mot
formen uppsats som avslutande självständigt arbete och hade hellre sett andra former för examination, så
som praktik eller ex-jobb. Dessa kommentarer förklarar dock inte studentens värdering av hur väl
förberedd hen var inför uppsatsarbetet, dvs studentsynpunkt/-underlag för förbättring saknas. Baserat på
kommentaren kan det också vara som så studentens värdering inte är ett svar på frågan utan ett visat
missnöje mot examinationsformen.

Programledarens sammanfattande analys.
Att dra slutsatser från ett så lågt svarsantal går inte. Överlag är den enda svarandens uppfattningar
positiva, dvs hen anser att 5 av de 6 mål-dimensionerna i hög grad är uppfyllda.
Att den enda svarande studenten känner sig oförberedd inför det avslutande självständiga uppsatsarbetet
är till viss del oroväckande men samtidigt hade en kompletterande kommentar kunnat visa på svagheter
och förbättringsområden. Nu finns ingen information som kompletterar studenternas värdering förutom
exempel på alternativa examinationsformer. Kandidatuppsatskursen för vårterminen 2018 inleddes med
några workshops för att förbereda studenterna inför deras självständiga uppsatsarbete. Detta moment var
efterfrågat bland studenterna och mottogs positivt.

Förslag till förändringar.
Även om det är ett lågt antal svarande så ger den svarandes positiva uppfattningar oss feedbacken att vi i
stort kan fortsätta med samma programinnehåll som tidigare, med de sedvanliga kontinuerliga
kursförbättringarna. För nästa läsår kommer vi se över kursutbud framförallt avseende den fria terminen
då studenter i samband med programråd uttryckt önskemål om flera alternativ som bättre matchar mot
programmets innehåll i övrigt. Översyn av struktur och kursutbud är också en konsekvens av att
inriktningen programvarudesign kommer att läggas ner from hösten 2019.
1 Registrerad på program aktuell kull, ej gjort avbrott, ej gjort uppehåll och registrering på kurs vid Kau innevarande

termin.
2 Antalet studenter som inte klickat i "nej" - "jag är inte student på ovanstående program innevarande läsår" i

värderingen.
3 Antalet studenter som besvarat minst 1 fråga eller skrivit i fritextfält.

