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Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

NGMAA

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 3

Anmälningskod: 68522

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Starttermin:

HT-13

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal registrerade studenter per termin
Termin

3

Totalt antal

% i relation till

registrerade

termin 1

1

8

100

2

7

88

3

7

88

4

7

88

5

6

75

6

6

75
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Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Den svarande framför ett missnöje med ett för litet kursutbud och för få studenter på programmet.

Programledarens sammanfattande analys.
Det är svårt att dra några större slutsatser av en students svar, men frågorna om ett smalt kursutbud och få
studenter hör ihop. Med ett litet studentunderlag så är det svårt att motivera fler enskilda kurser för programmet,
medan ett smalt kursutbud å andra sidan kan vara en negativ aspekt vid rekrytering.
Ett ständigt arbete pågår dock med att försöka få fler sökande till programmet.
En översyn av programmet pågår i samband med omändringarna inom civilingenjörsprogrammen och ser ut att
kunna ge en möjlighet till ett något ökat kursutbud genom samläsning också med lärarprogrammet.

Förslag till förändringar.

Fortsätta försöka locka fler studenter till programmet.
Genomföra en omändring av kurser och utveckling av några nya kurser i samband och därmed utöka utbudet av
matematikkurser samt genomföra en översyn av de valbara matematikkurserna på nivån G2F.
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.

