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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. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

2. Kursernas inbördes ordning är väl avvägd i förhållande till
programmets examensmål.

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

3. Jag var väl förberedd inför att genomföra det avslutande
självständiga arbetet i form av uppsats eller examensarbete

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

4. Jag har under utbildningen utmanats i mitt tankesätt och ställts inför
intellektuella utmaningar

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

5. Studierna under utbildningen har utvecklat sådana kompetenser jag
förväntar mig få användning för i mitt kommande yrkesliv

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

6. Jag rekommenderar det här programmet till andra



A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

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

Endast en svarande student och denna verkar överlag vara kritisk till programmet. Bara kursernas
inbördes ordning får godkänt. Inga klargörande kommenterar som belyser kritiken finns dock.

Programledarens sammanfattande analys.

Den framförda kritiken är inget som har visat sig i tidigare programvärderingar. Dock är det bara en
svarande så det är svårt att dra för stora slutsatser av den, då det inte heller finns några klargörande
kommentarer.
Denna årgång var det fler studenter än vanligt som var kvar till den senare delen av progammet, men det
var också en större del av dessa som fick problem där än vanligt. Vad detta senare kan bero på är svårt
att veta. Det var första året som exakt denna programstruktur följts (ändrades i samband med översikten
av civilingenjörsutbildningarna) och även om programmet till stor del är sig likt, så är frågan om det lett till
några oförutsedda följder? Dessutom var några nya lärare inblandade i kurserna under andra året av
programmet, och åtminstone på någon kurs ledde detta till vissa problem - kan det ha bidragit? Underlaget
är dock för litet för att dra några direkta slutsatser, men man bör vara uppmärksam på eventuella liknande
tendenser framöver.

Förslag till förändringar.

Inga speciella i nuläget. Dock bör det följas upp om den framförda kritiken är mer allmänt förekommade
och i så fall försöka se vad den beror på.

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.


