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Programrapport 

Programmets namn: Ladokkod: 

Antal högskolepoäng: Årskull:

Programansvarig: 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

Analys av:  

Studenternas möjlighet till ansvar och delaktighet 

Innehåll, undervisningsformer, examination och progression 
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Forskningsanknytning 

Resurser 

Användbarhet och förberedelser för arbetslivet 
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Övrigt 

Eventuella förslag till förändringar 


	Programmets namn: IT-tekniker
	Ladokkod: TGITT
	Antal högskolepoäng: 120
	Årskull: h18
	Programansvarig: Håkan Romeborn
	Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingenRow1: 10 av 22 registrerade studenter våren 2020 har svarat (45%)
	Studenternas möjlighet till ansvar och delaktighetRow1: Studenterna uppmanas att ta upp eventuella problem, förslag på förändringar m.m. direkt, antingen med berörd lärare eller programansvarig.Vi utser klassrepresentanter under första terminen för att ha en kanal till gruppen. Vi inbjuder dem två gånger per läsår för programvärdering och två gånger till branschråd tillsammans med representanter från arbetslivet.Studenterna ges möjlighet att under eget ansvar använda laborationslokaler och utrustning utöver schemalagd tid.
	Innehåll undervisningsformer examination och progressionRow1: Innehållet diskuteras årligen med företagsrepresentanter i branschrådet för att hålla utbildningen aktuell. Studenterna tycker överlag att det fungerar bra. Första perioden år två har en del studenter upplevt arbetsbördan som för stor.Det finns en tydlig progression i kurserna. Undervisningsformer och examinationerna är varierande med både teoretiska och praktiska moment.
	ForskningsanknytningRow1: Forskningsanknytning tas upp i kurserna Supportkunskap, Introduktion till virtualisering och molntjänster, Självständigt arbete för högskoleexamen för IT-tekniker och Teori och praktik inom professionen för IT-tekniker.Supportkunskap behandlar forskning kring det psykosociala på arbetsplatsen.Inom Introduktion till virtualisering och molntjänster behandlas forskning inom hållbar utveckling med hjälp av it.I kurserna Självständigt arbete för högskoleexamen för IT-tekniker och Teori och praktik inom professionen för IT-tekniker genomförs ett examensprojekt där studenterna förväntas läsa självständigt reflektera över vetenskapliga artiklarI flertalet övriga kurser behandlas Best practice inom kursens område, vilken är baserad på tidigare forskning och praktisk erfarenhet.
	ResurserRow1: Fri tillgång till laborationssal och utrustning. Merparten av kursmaterialet finns tillgängligt via högskolan lärplattform och/eller bibliotek.Utifrån kursvärderingen är vår analys att resurserna har varit tillräckliga. 
	Användbarhet och förberedelser för arbetslivetRow1: Programmets innehåll har tagits fram i samråd med representanter för arbetslivet, och innehållet utvärdera regelbundet i programmets branschråd.Studenterna som fullföljt utbildningen är väl förberedda för arbetslivet och de flesta får anställning direkt efter avslutad praktik.
	ÖvrigtRow1: Antal förväntade deltagare 51  Period RegistreradeHT2018 47 VT2019 33HT2019 26VT2020 22
	Eventuella förslag till förändringarRow1: På branschrådsmöten uttrycker arbetslivets representanter att programmets innehåll är mycket relevant för anställningsbarhet. Dock är branschen inte statisk utan innehållet måste kontinuerligt utvärderas och ev. justeras utifrån de krav som deras kunder ställer.Vi ser kontinuerligt över innehållet i kurserna utifrån önskemål och behov.På ett tydligt sätt påminna om vad det innebär att studera på högskola utifrån högskolelagen.Utbildningen är pausad för intag till ht2020 och det är i dagsläget tyvärr osäkert om den kommer starta igen. Därför planeras inga förändringar för närvarande.


