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Från LP1 hösten 2003 införs ett nytt
utvärderingssystem för alla obligatoriska
kurser på civil- och brandingenjörsprogrammen

Vad är det som händer?
Ett nytt kursutvärderingssystem införs på LTH från och med
höstterminen 2003. Det heter CEQ, som står för Course
Experience Questionnaire. CEQ utgör en viktig komponent i
kvalitetsarbetet på LTH, jämte exempelvis den pedagogiska
utbildningen av LTH:s lärare. Tills vidare kommer CEQ att
användas på civil- och brandingenjörsutbildningarna vid LTH.
Vad är nytt jämfört med vad som funnits tidigare?
CEQ innebär ett enhetligt och mer systematiskt uppföljt
kursutvärderingssystem på LTH.
Vad innebär det för studenterna?
CEQ innebär i praktiken att studenternas åsikter samlas in med en
enkät efter varje avslutad kurs. CEQ-enkäten har 26 kryssfrågor och
plats för kommentarer i fritext. Ifyllandet av CEQ-enkäterna
kommer att ske omkring kursens avslutande, t ex i samband med
tentamensskrivning eller på den första föreläsningen på nästa kurs.
För läsperiod 1 HT03 gäller att alla kurser som är obligatoriska för
något program ska utvärderas med CEQ.
Varför införs CEQ på LTH?
Införandet av ett LTH-gemensamt kursutvärderingssystem medför
kontinuitet, så att kursutvärderingar alltid genomförs och följs upp.
CEQ-enkäterna ger studieråden och utbildningsnämnderna ett bra
underlag för en konstruktiv dialog om kvaliteten i kurserna.
Dessutom sparas data för framtida uppföljningar och långsiktiga
förbättringssatsningar.
Hur ser arbetsgången ut?
Ett par veckor efter ifyllandet av enkäterna är en första
sammanställning klar. Då finns ett arbetsmaterial som utgör
diskussionsunderlag för lärare och studieråd. De skriver sedan en

slutrapport med summerande kommentarer om kursen.
Slutrapporten är klar efter ungefär en månad. Den kommer att
mailas ut till alla som läst kursen och till berörda lärare. Den
kommer också att publiceras på nätet.
Hur används data från enkäterna?
Utbildningsnämnderna ansvarar för utbildningsprogrammens
utformning. De kan använda CEQ-information i sitt arbete med
att utveckla de kurser som ingår i programmen. I det arbetet har
studieråden en viktig roll. Vidare kan studenter bilda sig en
uppfattning om kurser utifrån slutrapporterna.
Vilka fördelar får jag som student?
Användandet av CEQ på LTH är tänkt att leda till bättre
utbildning, i form av bättre kurser och program. CEQ ger
studentrepresentanterna i institutionsstyrelser, utbildningsnämnder
och andra beslutande organ bra information och därmed större
inflytande. Därför hoppas vi att ni tar er tid att tänka efter och fylla
i enkäterna!
Vill du veta mer om utvärderings- och förbättringsarbetet 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/utvarderingarkvalitet.

