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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





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

Överlag är omdömena positiva framförallt vad gäller kurser på avancerad nivå inom innovation och
tjänsteutveckling. Positiva omdömen ges även till undervisande personal. Utvecklingspotentialen
ligger dels i kommunikationen, även om enligt studenterna blivit bättre från läsår tre och framåt,
samt hos teknikkurserna. Här har vi dock redan öppnat upp möjligheterna för studenter som kommit
in senare att kunna blanda in både data- och maskinteknik kurser. Önskan om att skapa fler
praktiknära kurser, case och gästföreläsningar är något som vi jobbar för att utveckla. Att utveckla
kursen i aktuell forskning och metod för att bättre tydliggöra skrivprocessen och vad potentiella
arbeten kan fokusera på är även det ett önskemål i utvärderingen.

Programledarens sammanfattande analys.

Detta är första omgången studenter som läst enligt den nya programplanen (start HT17) och överlag
bedöms omdömena som positiva till mycket positiva. Satsningen på kurser mot Innovation och
tjänsteutveckling har varit särskilt lyckosam.



Förslag till förändringar.

Fortsatt utveckling av kommunikation både vad gäller programstruktur och tydliggörandet av vikten
för ett ingenjörsmässigt arbetssätt kopplat mot teknikkurserna i programmets initiala del är viktigt.
Därtill fortgår arbetet med att bättre förbereda studenterna för arbetslivet både genom ökat fokus på
praktiknära arbetsuppgifter samt att tydliggöra examensarbetets möjliga innehåll och struktur.

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.


