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Programdata

Antal registrerade på program[1]: 5

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 5

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]: 2

Antal registrerade studenter per termin
Termin Totalt antal

registrerade
% i relation till

termin 1

1 6 100
2 6 100
3 6 100
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Läsårsvärdering

Sammanställning av studenternas värdering



Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.

2 av 5 har besvarat enkäten. Studenterna anser att kursernas innehåll är relevant i förhållande till programmålen.
De har utvecklat sitt vetenskapliga förhållningssätt i viss eller mycket hög utsträckning. De anser vidare att de har
utvecklat kunskaper inför kommande arbete i hög utsträckning - dock inte så mycket som de hade kunnat pga det
hala golvet i sal 12B152 enligt frisvar. Detta framkommer även vid muntlig utvärdering med hela studentgruppen.
Vidare anser studenterna att de har blivit intellektuellt utmanade i hög eller mycket hög utsträckning.

Programledarens sammanfattande analys av detta läsår.

Denna studentgrupp är väldigt högpresterande, med mycket hög närvaro och höga betyg. De vill mycket med sin
utbildning och de utvecklas oerhört anser lärargruppen. Gruppen är självständig, flexibel och fördjupande i näst intill
varje lärtillfälle. Vi (lärararbetslaget) anser att samtliga studenter i denna grupp använder sig av vetenskapliga
förhållningssätt i relation till ny såväl som äldre tillskansad kunskap. 



En student i gruppen skadade sig vid en halkolycka i sal 12B152. Det har under lång tid varit uppe till diskussion
och studenter såväl som lärare är bekymrade över golvsituationen. Förutom rädsla och risk för skador så försämrar
det hala golvet deras möjligheter att utvecklas och de påtalar detta ofta. 

Förslag till förändringar.

Vi måste komma till rätta med golvet snarast.

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.


