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Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Analysen baseras på studenternas svar på den centrala enkäten, samt en enkät på itslearning med mer specifika
programfrågor. 4 studenter har svarat på itsenkäten.
I stort verkar studenterna nöjda med programmet och kurserna. Studenterna uppger att de ökat sin förmåga att
självständigt söka kunskap, samarbeta, tänka mer kritiskt och anaytisk samt att de fått en större medvetenhet om
hållbar utveckling.
På its finns en fråga där studenterna får betygsätta på en 5-gradig skala i vilken utsträckning de anser att de
uppnåt programmets specifika lärandemål. Medelbetyget i år hamnar på 3,4, vilket är lägra än föregående år.
Bemötandet från lärarna upplevs som positivt, "Tillgänglighet från lärarnas håll även utanför lektionstider och jag
har alltid känt att jag kunnat komma till kontoret och frågat om hjälp." och "Bra och personligt" är några
kommentarer.
Kursadministration upplevs ha fungerat bra.
Bland förslag på förbättringar från studenterna finns fler valbarar kurser, att samtliga ska kunna läsa praktikkursen,

mer kontakter med företag, och att det under vissa perioder upplevts som stressig. En student uppger att man
kunde ha en högre nivå, och ställa större krav och att det finns tid att lära sig mer.
Bland övriga synpunkter kommer denna kommentar: "Jag har jobbat i en vecka drygt (projektering) och har redan
kunna relatera till mycket vi gjort under BIM-kursen. Man insåg inte riktigt under kursens gång hur bra kurs det är
och att varje delinlämning är något man verkligen kommer ha nytta av i framtiden om man väljer
projekteringssidan. Många på arbetsplatsen besitter inte alls samma kunskap. Så ett stort plus till BIM-kursen."

Programledarens sammanfattande analys.
Årets avgångskull upplevs från lärarhåll som väldigt ambitiös och överlag duktiga. Det verkar vara en trend att man
ger sig själv lägre betyg på programmets lärandemål ju duktigare man är. Samtidigt ska inte för stor vikt läggas vid
detta då det är få studenter som svarat.
Att de för årets kull blev väldigt stressigt i termin 5 har lärarlaget uppmärksammat och diskuterat med studenterna.
En förändring genomförs i höstens kursomgång.
Att införa fler valbara kurser har tidigare inte varit möjligt, nu när möjligheterna finns har arbetet med att ta fram fler
kurser påbörjats. Praktikkursen diskuteras, men vi ser ingen möjlighet i dagsläget att alla studenter ska läsa
praktikkursen.
Tidigare har det framkommit en del kritik mot kursadministration och information. Detta har diskuterats i lärarlaget,
att inga synpunkter framkommit på detta ses som positivt.
Inom lärarlaget diskuteras hur vi kan motivera och inspirera alla studenter när spridningen i klassen blir större.
Några förslag som kommit fram via kursvärderingarna har diskuterats och kommer att prövas under året.

Förslag till förändringar.
Arbetet med att ta fram fler valbara kurser har påbörjats.
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.

