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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





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

10 av 35 studenter har besvarat läsårsvärderingen, vilket ger begränsat underlag för analys. Flertalet av dem som
besvarat enkäten uppger att programmets kurser är relevanta i förhållande till programmets examensmål, att de var
väl förberedda inför det avslutande examensarbetet och att de utmanats i sina tankesätt och ställts inför
intellektuella utmaningar. 7 av 10 svaranden uppger att de i hög eller mycket hög utsträckning skulle
rekommendera programmet till andra. Ett fåtal fritextkommentarer har lämnats, varav några handlar om önskemål
om mer hjälp med att söka praktikplats och mer kontakter med framtida arbetsgivare under studietiden. 

Programledarens sammanfattande analys.

Enkäten har besvarats av för få studenter för att möjliggöra en mer djupgående analys. Svaren ger endast en
begränsad bild av hur utbildningen uppfattats. Utvecklingsarbete för att stärka kopplingen till arbetslivet har
initierats och studenterna har erbjudits att ta del av aktiviteter inom ramen för detta, t.ex. karriärsdagar med
inbjudna föreläsare från arbetslivet och föreläsningar med alumner, tidigare programstudenter, som nu befinner sig
ute i arbetslivet. 



Förslag till förändringar.

Fortsätta utveckla kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, i den riktning som redan sker. Uppmuntra studenter
att ta del i de aktiviteter som erbjuds och att påbörja nätverkande redan tidigt under utbildningen, här har studenter
också eget ansvar att engagera sig i de möjligheter som erbjuds.

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.


