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Välkommen i LTH!
På LTH sätts studenterna i centrum.
Som student kan du ständigt påverka kvalitén
i undervisningen. Lärarna kommer att lyssna
på dina synpunkter under kurserna och, som
en del av kvalitetsarbetet på LTH, får du efter
varje avslutad kurs fylla i en enkät om hur du
upplevt kursen. Vid LTH använder vi enkäten
CEQ som står för Course Experience Questionnaire.
Vilka fördelar får jag som student?
Målet med LTHs kursutvärderingssystem är
att få ännu bättre kvalité i utbildningen. Bättre
kvalité i utbildningen innebär att du lär dig
ännu mer, att LTH får ett ännu bättre rykte
och därmed kommer du lättare att få ett bra
jobb! De som har läst före dig har hjälpt till att
förbättra din utbildning genom att fylla i nära
100 000 kursutvärderingar. Så ta ditt ansvar för
framtida studenter och inse att du dessutom
har möjlighet att påverka kurser längre fram i
din utbildning genom att fylla i utvärderingsenkäterna seriöst.
Hur går det till?
Efter varje kurs kommer du att få möjlighet att
lämna dina åsikter i en CEQ-enkät. Kursläraren avgör om enkäten ska besvaras via webb
eller på papper. Om enkäten ska besvaras på
papper delas den ut t ex i samband med tentamensskrivningen och om man väljer att utvärdera via webben kommer du att få ett e-mail
med instruktioner.

Vad händer med enkäterna?
Ett par veckor efter du fyllt i din enkät är en
första sammanställning av resultaten färdig.
Den används, tillsammans med annat som
kommit fram under kursen, som ett diskussionsunderlag för ett möte mellan representanter för programledning, lärare och studenter.
Dessa tre parter skriver sedan summerande
kommentarer om genomförandet av kursen.
När slutrapporten är färdig (ungefär en månad
efter att du fyllt i enkäten) får alla som läst kursen och lärarna ett e-mail med en intranät länk
till slutrapporten. Via intranätet kan du även
läsa slutrapporter från andra LTH-kurser.
Hur används data från enkäterna?
Du själv kan använda slutrapporter tex för att
skaffa dig en uppfattning om en kurs innan du
börjar läsa den.
Kurslärare använder det som kommer fram i
rapporten och i diskussionerna till att vidareutveckla kurserna. Många lärare inleder kursen med att berätta om förra kursomgångens
utvärdering. Programledningen använder
diskussioner, slutrapporter och enkätdata
för att, i samarbete med studenter och lärare
utveckla programmet. I det arbetet har också
studieråden en viktig roll. Utbildningsnämnderna och LTHs ledning använder slutrapporter och enkätdata som underlag för strategiska
satsningar på t ex pedagogisk utveckling.
Lärare utnyttjar ofta data från kursutvärderingarna i de projekt som de fördjupar sig i då de
går pedagogiska fortbildningskurser.

Vill du veta mer om utvärderings- och
förbättringsarbete på LTH?
Kontakta ditt studieråd eller teknologkårens
vice ordförande!
Du kan också läsa mer om CEQ och annat som
har med utvärderingar och kvalitetsarbete att
göra på webben:
http://www.lth.se/omlth/utvarderingkvalitet
Med hopp om ett bra samarbete!
Ingrid Svensson
Vice rektor för grundutbildningen, LTH
ingrid.svensson@rektor.lth.se
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