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Programdata

Antal registrerade på program[1]: 68

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 68

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]: 26

Antal registrerade studenter per termin
Termin Totalt antal

registrerade
% i relation till

termin 1

1 84 100
2 83 99
3 81 96
4 81 96
5 81 96
6 81 96
7 81 96
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Läsårsvärdering

Sammanställning av studenternas värdering



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

Generellt goda omdömen. Sista läsåret bedöms som relevant i förhållande till programmets mål av majoriteten av
studenterna i hög eller mycket hög utsträckning. Lika så har läsåret utvecklat studenternas vetenskapliga
förhållningssätt till problem, metoder och teorier samt varit intellektuellt utmanande i hög eller mycket hög
utsträkning. Däremot på frågan om läsåret har utvecklat sådana kompetenser som studenterna förväntar sig få
användning för i sitt kommande yrkesliv, svarade studenterna i viss utsträckning eller i hög utsträckning. 
En del studenter efterfrågar mer information och mer anvisningar till uppgifter. Någon efterfrågar mer
arbetslivsrelaterad undervisning. 

Programledarens sammanfattande analys av detta läsår.

Tyvärr låg svarfrekvens. Dock generellt bra resultat med nöjda studenter. Anledning till att många av studenterna
svarade i viss utsträckning på frågan om läsåret har utvecklat sådana kompetenser som de förväntar sig få
användning för i sitt kommande yrkesliv, är troligtvis att de inte riktigt vet vad de ska vänta sig av arbetslivet än,



utbildningen ger en bred kompetens att arbeta inom flera olika områden. 
Mer information och mer anvisningar till uppgifter är det alltid någon som önskar och vi har kontinuerliga
genomgångar och gör justeringar beträffande detta. Någon efterfrågar mer arbetslivsrelaterad undervisning. Allt
inom ramen för programmet är arbetslivsrelaterat, doch inte yrkesspecifikt. 

Förslag till förändringar.

Översyn och justeringar görs kontinuerligt.

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.


