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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





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

Enligt denna enkät samt en analog enkät så upplever de flesta att lärandemålen i
utbildningen uppnåtts samt att ingående kurser är relevanta samt har examinerats på ett relevant
sätt.
Flertalet av de 7 som svarat analogt känner sig väl rustade inför det kommande yrkeslivet. Alla kan
tänka sig att
rekommendera utbildningen. Studenterna är nöjda med att olika examinationsformer blandas i
utbildningen
samt att praktik och teori varvas. Flertalet känner sig förberedda inför det avslutande
examensarbetet.
Kommentar från studenter:
- För oss har kurserna följt en bra ordning förutom kurserna i kartografi och vetenskaplig metod som
hade varit mycket mer intressant att läsa under första halvan av utbildningen.
- Utbildningen bör också inkludera webb-GIS

Programledarens sammanfattande analys.



Programmet har under många år utvecklats och fortsätter att utvecklas. Nya förändringar har
skett inför de årskullar som följer. Ett antal nya kurser har skapats då tekniken inom området
hela tiden utvecklas.
Då arbetsmarknaden är väldigt bred så kan inte alla behov av kompetens tillgodoses.
Utbildningen är en grundutbildning och ska ge grunder så att man utifrån dessa har möjlighet
att utvecklas och bygga vidare.
Det finns en stor valfrihet i utbildningen där studenterna kan välja kurser utifrån intresse vilket
förstärks för de studenter som startar HT 2022.

Förslag till förändringar.

Ett flertal förändringar har skett för de årskullar som startar 2019 och därefter. Ny
utbildningsplan kommer att gälla för årskull 2022.

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.


