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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.

Svaren på frågorna är positiva där cirka 85 % eller mer svarar hög utsträckning eller mer på t.ex."Jag
rekommenderar det här programmet till andra ". Frågan om examensarbete är egentligen inte är relevant eftersom
programmet inte har ett sådant utan det kommer i senare studier.

Bland kommentarerna som är negativa finns synpunkter på matematiken. 
Någon student tycker att kraven för att bli godkänd är höga.??
I juni kan det bli många tentor för studenterna under några få dagar speciellt om man har omtentor

Programledarens sammanfattande analys.

Studenterna ära överlag positiva. Kan vara bra att fundera på hur matematiken ska upplevas positivare.
Studenter som inte klarar tentor får en anhopning med ordinarie tentor och omtentor i juni. Det är dessvärre inget vi
kan göra något åt. 
Studenter blandar ihop kurserna på gymnasiet med kurserna på basåret. 



Förslag till förändringar.

Basåret kommer att förändras fr.o.m. ht 19. Namnen på kurserna ändras så att de inte behöver förväxlas med
GY11. Studenterna kommer att läsa två kurser parallellt och tenta av dessa under en tentavecka.
Det föreligger inga större skäl att göra förändringar i ämnesundervisningen.

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.


