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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





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

Av 15 registrerade studenter svarade 4 på frågorna vilket motsvarar ca 27%. 
Av de 4 svarande så har alla svarat att de i mycket hög eller hög utsträckning har "utmanats i sitt
tankesätt och ställts inför intellektuella utmaningar".
Någon student ansåg att det fanns kurser inom utbildningen som behöver uppdateras och några (ej
namngivna) som kändes irrelevanta. Två studenter nämner att övning på och förberedelse inför
självständigt arbete (i någon annan kurs) borde varit obligatoriskt. 
Ojämn "klass" på kurserna avseende lärare, pedagogik, struktur och upplägg. 
En student hade gärna velat se att programmeringskurserna och databaskursen hängde bättre ihop
(som en lab som återkom i varje kurs) och att Git använts redan från början. 
Trist med distans på slutet (1 student) 

Programledarens sammanfattande analys.

Endast 27% (4 av 15) av studenterna svarade på enkäten. 
Den kurs som specifikt togs upp av studenterna var enskilda arbetet, uppsatsen som avslutade



utbildningen. Av de 4 svarande hade 2 av dem önskat en bättre förberedelse inför arbetet så som en
obligatorisk kurs tidigare i programmet som förberedelse. 
Övriga kurser nämns generellt som att några känns irrelevanta.
Någon student nämnde att kommunikationen kan förbättras. Programledarens tolkning är att de
kommunikation som avses är den generella. Här kan troligen distansarbetet ha haft en påverkan. 

Förslag till förändringar.

Programmet utvecklas kontinuerligt med nya kurser och uppdatering av befintliga kurser.

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.


