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Programdata

Antal registrerade på program[1]: 25

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 25

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]: 2

Antal registrerade studenter per termin
Termin Totalt antal

registrerade
% i relation till

termin 1

1 27 100
2 26 96
3 25 93
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Läsårsvärdering

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.

1. Läsårets kurser bedömer jag som relevanta 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

2. Studierna under läsåret har utvecklat mitt vetenskapliga
förhållningssätt till problem, metoder och teorier.

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

3. Studierna under läsåret har utvecklat sådana kompetenser som jag
förväntar mig få användning för i mitt kommande yrkesliv.

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

4. Studierna under läsåret har varit intellektuellt utmanande.

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.



Det är synd att det bara var så få studenter som svarade på denna programenkät. Vi hade också en
anonym programutvärdering på It´s Learning där vi fick följande återkoppling:
?Bra många små moment som vi tentade av efterhand i kurserna. ?Jag lär mig bäst om det finns en
kombination av olika moment, exempelvis föreläsningar, diskussioner och skrivuppgifter och det har jag
verkligen fått i detta program.?
Som komplement till denna enkät har vi en muntlig programutvärdering. 
- Detta år har utvecklat mig enormt personlighetsmässigt och kunskapsmässigt,
- Jag har aldrig varit med om bättre och mer engagerade lärare!
- Bra blandning med mycket praktiska övningar som bidragit till mitt lärande.
- Överträffade mina förväntningar!

Programledarens sammanfattande analys av detta läsår.

Studenterna är mycket nöjda med sitt magisterår.

Förslag till förändringar.

Vi informerar bättre om kursernas olika examinationsuppgifter. När de läggs ut och ska lämnas in, så att
studenterna kan ha bättre framförhållning.

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.


