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Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Av de studenter som har svarat på enkäten är svaren i stort positiva när det gäller de inledande frågorna. Det som
avviker något är om studenten upplever att den varit väl förberedd för det avslutande examensarbetet där någon
inte anser sig vara det. En kommentar om examensarbetena är "Att jag var väl förberedd för mitt examensarbete
handlade om att jag började tidigt. Det hade annars varit mycket svårt att få till det enligt uppsatt tidsplan."
Den andra frågan där två studenter är mindre positiva är om de utvecklat de kompetenser de anser att de behöver i
yrkeslivet. En student har kommenterat "Mer praktik eller besök ute på arbetsplatser. Man lär sig mycket mer ute i
arbetslivet än vid skolbänken" och en annan föreslår "Dela upp programmet i två inriktningar, konstruktion och
produktion, där man läser mer inriktade kurser och får en djupare kunskap. I dagsläget lär vi oss allt på en väldigt
grundläggande nivå som känns otillräcklig inför framtida yrken."
Övriga förslag från studenterna är dels på specifikt innehåll i några kurser, men också att mer ekonomi bör ingå,
samt att "Bjuda in mer gästföreläsare under sista året samt få ihop mer företagsträffar för att kunna knyta
kontakter och förstå hur marknaden ser ut."

Programledarens sammanfattande analys.

De som svarat är överlag positiva. Att man har synpunkter på enskilda delar eller moment i kurserna är förståeligt.
Det finns alltid en risk att specialisera utbildningen, då studenterna inte alltid vet var de kommer att jobba. Det
viktiga ur programperspektiv är att ge en bra teoretisk grund, sedan är det som en student kommenterat så att man
lär sig en del saker bättre när man väl börjat jobba.
Intresset från företagen har ökat att komma till Kau och presentera sig och företaget eller bjuda in studenter, men
också att delta på gästföreläsningar. Erfarenheten är att de ofta är få studenter som deltar vid dessa tillfällen.

Förslag till förändringar.
Förslaget om att dela upp programmet i två inriktningar har diskuterats inom lärarlaget, då studentantalet nu ökas ,
vilket gör det möjligt. Det är framförallt inom produktionssidan som en utveckling behövs, och en ny kurs har
utarbetats och kommer troligen att ges under vt 20.
Vi kommer också att se över vilka programvaror som används för att kunna anpassa oss till branschens behov.
Tekla kommer att införas i åk 2.
Vi försöker öka andelen företagskontakter som erbjuds studenterna.
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.

