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	Programmets namn: Magister i byggteknik
	Ladokkod: KMBYG
	Antal högskolepoäng: 60
	Årskull: 2019
	Programansvarig: Agnes Nagy
	Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingenRow1: 2 studenter
	Studenternas möjlighet till ansvar och delaktighetRow1: I studentvärderingen poängterar respondenterna vikten av att förbereda sig och vara med på de lärarledda undervisningen, att ta mer ansvar då studier på avancerad nivå kräver mer självtändighet. Att ta ansvar för att lyckas leverera goda studieresultat förutsätter till exempel att man börjar fundera om sitt examensarbeteämne redan i början av utbildningen. Studenterna uppskattade den möjlighet som kursvärderingarna gav att styra innehållet eller genomförandesättet i pågående kurs mot en riktning som studenterna tyckte att det var intressant baserat på sina tidigare kunskaper.Våren 2020 har programmet påverkats av Covid pandemin genom att kurserna ställdes om till digitalt genomförande. Studiebesöken ställdes in, studenterna fick uppgifter om att ta reda på information och kunskap om olika tekniska systema i staden.
	Innehåll undervisningsformer examination och progressionRow1: De studerande är nöjda med sin utbildning och ser en klar progression i programmet gentemot sin grundutbildning. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och presentation av eget arbete. Där samläsning sker med andra program efterlyser studenterna mer fokus på byggtillämpningar. Flera skriver att de uppskattar de externa föreläsarna, studiebesöken, möjligheten att kunna knyta teoretiska kunskaper till praktiken i byggandet. Många uttrycker sig även positivt till studiebesöket på mässa där företag och kommuner visade fram både hur de jobbar i praktiken men också sina visioner och framtida planer. Alla besöken förbereder studenterna i form av frågor och inläsning i ämneområdet och alla besöken gås genom på diskussionsseminarium efteråt. Studenterna lär sig att reflektera, föra ett resonemang med sig själv och med andra studentkolleger. På så sätt utvecklas färdigheterna i att kunna identifiera viktiga frågeställningar i hållbart byggande, att kritiskt granska och väga samman olika argument när det gäller konkurrerande perspektiv och målkonflikter. Dessa diskussionsseminarier har varit mycket uppskattade.De vanligaste examnationsformerna är skriftlig tentamen och seminarie där studenterna visar fram förmågan ide olika akademisak presentationsformerna: skriver rapport, presenterar och opponerar på en kollegas arbete. Kursen Hållbart samhällsbyggande är en värdefull introduktion till hållbarhetsaspekter i byggteknik. Det är en introduktionskurs som har byggts på i senare kurser.  Följande 3 kurser i LCA, Byggnaden som system och Industriellt byggande möjliggör grundläggande förståelse för hållbarhetsaspekter i byggteknik.Kurserna berör kunskaper i systemgränssättning, miljöpåverkan under byggnadens tekniska livslängd, tekniska systemen i byggnaden och produktionsmetodernas påverkan på hållbarhet . I följande två kurser fördjupas kunskapen om stadens infrastruktur medfokus på olika tekniska system och uppkoppling av byggnader till dessa samt klassningssystem för hållbara stadsdelar och byggnader. Sista momentet i utbildningen är examensarbetet, som ska knyta och integrera studenternas teoretiska kunskaper till hållbarhetsaspekter i praktiken.
	ForskningsanknytningRow1: De studerande uttrycker sig positivt kring forskningsanknytningen av utbildningen, av möta nya, färska rön i sina ämnesområdet. Detta har man upplevt främst genom lärarnas forskningskompetens, då många exempel i undervisningssammanhang har tagits från lärarnas aktuella/pågående forskning. Flera av kurserna ingående i utbuldningen har forskningsartiklar som kurslitteratur och diskussionsunderlag på seminarierna. Studenterna har fördjupat sig i de olika vetenskapliga metoderna och fått prova använda dem i sina projekt, samnyttja de, få stöd t. ex. av intervjuer där det har varit svårt att hitta naturvetenskapligt eller annan empirisk data. Utbildningen innehåller flera moment/projekt där studenterna övar sig på de olika formerna på akademisk presentation: muntlig och skriftlig presentation, opponering, posterpresentation.
	ResurserRow1: Under utbildningen får de studerande del av de resurser som samhällsbyggandsområdet vid Högskolan i Borås förfogar över. Det har genomförts flera studiebesök under utbildningen och gästlärare har det bjudits in från byggsektorn, kommunen och andra myndigheter. Antal studenter har varit begränsad på magisterutbildningen vilket medförde att programmet pausas för antagning. Intresset för hållbart byggande är stort ute i byggsektorn och på grund av pandemin byggtakten har minskat och fler studenter har intresserat sig för programmet våren 2020.
	Användbarhet och förberedelser för arbetslivetRow1: De flesta av studenterna som har tagit examen har fått jobb enligt kvalifikationerna som programmet medför med sig. Arbeten som kommer i topp är hållbarhetsansvarig på ett byggföretag, miljö- och kvalitetssamordnare, bygglovshandläggare på kommunen, specialist i materialfrågor på forskningsinstitut och industridoktorand på forskningsinstitut inskriven på Högskolan i Borås  Studenterna upplever en stor fördel med att de har friheten att välja examensarbete eller projektämnen efter sina egna intresseområden i byggteknik.  Flera aktiviteter anordnas under årets lopp för att studenterna ska ha möjlighet att möta byggföretag och kommunens representanter, organisationer där de flesta jobbtillfällen finns för dem.
	ÖvrigtRow1: Studenterna säger att de är positiva till den friheten och självständigheten som de har i magisterprogrammet i byggteknik. Flera studenter har berättat om magisterutbildningen i byggteknik på sina gamla lärosäten och rekommenderat den till sina tidigare kurskamrater och nya kollegor, vilket resulterat i minst två hst de senaste åren. Studenter från tidigare årsgångar är ofta inbjudna till kurser för att berätta om hållbarhetsarbete i praktiken, nu som representanter för ett byggföretag. Detta uppskattas väldigt mycket av programstudenterna då de får feedback från arbetsmarknaden och en känsla på att de har satsat rätt när de valt att förkovra sig i hållbarhetsfrågor i byggteknik.
	Eventuella förslag till förändringarRow1: Programmet pausas för intagning hösten 2020.  


