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Programkod: LAAML

Inriktning:

Anmälningskod: 68163

Starttermin: HT-11

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Studieort: Arvika

Programdata

Antal registrerade på program[1]: 20

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 20

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]: 1

Antal registrerade studenter per termin
Termin Totalt antal

registrerade
% i relation till

termin 1

1 38 100

2 38 100

3 37 97

4 37 97

5 36 95

6 35 92

7 35 92

8 34 89

9 33 87

10 33 87
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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering

Fördelningen av svaren för de enskilda frågorna visas inte på grund av att antalet besvarade
programvärderingar är lägre än 25% av antalet studenter med pågående programstudier.

A. Kursernas inbördes ordning är väl avvägd i förhållande till
programmets mål.

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

B. Jag var väl förberedd för att genomföra det avslutande självständiga
arbetet i form av uppsats eller examensarbete.

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

C. Jag bedömer att jag erbjudits möjligheter att uppnå programmets
mål.

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

D. Jag rekommenderar det här programmet till andra.

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

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

Den enda som svarat är mycket nöjd med programmet som helhet.

Programledarens sammanfattande analys.

Studenten som svarat ger uttryck för att vara väl förberedd för kommande yrkesliv.



Förslag till förändringar.

Det är inte aktuellt med några förändringar.

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.


