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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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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering



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

Gerellt bra resultat. 
En klar majoritet av studenterna anser att kursernas inbördes ordning är väl avvägd i förhållande till programmets
mål. Däremot är det lika många som svarar att de var väl förberedda för att genomföra det avslutande
självständiga uppsatsarbetet i hög eller mycket hög utsträcknig som de som svarade i viss eller ringa utsträckning.
En klar majoritet av studenterna anser att de har erbjudits möjligheter att uppnå programmets mål i hög eller
mycket hög utsträckning och de flesta kan tänka sig att rekommendera programmet till andra.

Programledarens sammanfattande analys.

Generellt bra resultat. Majoriteten av programstudenterna är nöjda. De flesta av kurserna inom ramen för
programmet fungerar bra idag. Så klart kommer justeringar kontinuerligt göras för att göra programmet ännu bättre. 



Förslag till förändringar.

Kontinuerlig översyn och justering av kursernas innehåll.

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.


