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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





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

Överlag är studenterna väldigt nöjda med programmet i sin helhet, med lärarnas tillgänglighet och
sammanhållningen i klassen. De framhäver också att de fått nya kunskaper och känner sig redo för att börja
applicera dessa i sitt arbetsliv.
Några synpunkter har kommit in på matematikkurserna samt miljökemikursen gällande innehållet respektive
upplägg, men överlag mestadels nöjda studenter även med dessa kurser.

Programledarens sammanfattande analys.

Under flera år har programmet haft hög nöjdhetsfaktor och det är vi stolta över. Denna årskull har varit lätta att
samarbeta med och coacha genom utbildningen.
Kurser som fått kritik har vi omarbetat och de förändringar vi gjort genom programmet har fungerat väl (hopslagning
av kurser m.m.).

Förslag till förändringar.



Programmet har gjorts om i år 1 med start hösten 2020. De studenter som startar HT 2020 kommer in i en lite
annorlunda kursordning och med lite annat innehåll utan att förlora det som är bra med utbildningen. Detta kommer
påverka kurser i år 2 (2021) samt år 3 (2022). Detta innebär att vi har två programutvärderingar kvar med den
gamla strukturen innan vi får se en utvärdering av dessa förändringar.

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.


