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Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

VGSSK

Inriktning:

80

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 80

Anmälningskod: 68689

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Starttermin:

HT-13

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal registrerade studenter per termin
Termin

Totalt antal

% i relation till

registrerade

termin 1

1

106

100

2

103

97

3

101

95

4

100

94

5

100

94

6

100

94

26

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Analysen bygger på föreliggande enkätfrågor, fritextkommentarer, programutvärdering med många skriftliga
enkätfrågor samt muntlig programutvärdering. I föreliggande enkät anger studenterna att kursernas inbördes
ordning i relation till programmets mål stämmer i hög utsträckning 7 studenter, i viss utsträckning 15 studenter och
i endast ringa utsträckning/inte alls 3 studenter. Studenterna upplever sig förberedda för att genomföra det
avslutande examensarbetet i mycket hög utsträckning 4 studenter, i hög utsträckning 9 studenter, i viss
utsträckning 7 studenter samt endast ringa utsträckning/inte alls 6 studenter. Studenter som besvarat enkäten
anger att de haft möjlighet att uppnå programmets mål i hög utsträckning 10 studenter, i viss utsträckning 13
studenter samt i endast ringa utsträckning/inte alls 3 studenter. Studenterna anger att de kan rekommendera
programmet till andra i mycket hög utsträckning 1 student, i hög utsträckning 6 studenter, i viss utsträckning 12
studenter samt i endast ringa utsträckning/inte alls 7 studenter. Det finns en obalans mellan kursernas innehåll och
att det ibland inte är tillräckligt sammanhållet mellan kurserna. Studenterna önskar mer fördjupande föreläsningar
än introduktionsföreläsningar. Studenterna ser positivt på att ett reviderat sjuksköterskeprogram startat vårterminen
2016 då det innehåller ändringar som de själva påpekat behöver förändras. Studenterna efterlyser en tydligare
progression i programmet inte minst när det gäller examinationsuppgifter.

Programledarens sammanfattande analys.
Svarsfrekvensen är förhållandevis låg och därför går det inte att dra några slutgiltiga slutsatser av studenternas
svar. Studenternas åsikter stämmer med tidigare programanalyser. Det finns fortfarande en viss obalans mellan
kurserna även om det blivit betydligt jämnare. Obalansen bidrar till att det inte upplevs vara sammanhållet mellan
kurserna. Studenterna har varit förhållandevis förberedda inför examensarbetet även om det råder viss oro vid
kursstart. Den muntliga utvärderingen med studenterna pekar på att de uppnått programmets mål i hög
utsträckning, vilket även stämmer med skriftlig programutvärdering (enkät med många frågor) samt tidigare
programutvärderingar. I programmet förekommer introduktionsföreläsningar för att på så sätt vägleda studenterna i
inläsningen av litteratur, vilket kan påverka till djupinlärning. Studenterna har på den muntliga utvärderingen ställt
sig positiva till de ändringar som genomförts i programmet som startade vårterminen 2016. Vissa justeringar har
redan genomförts i programmet med utbildningsplan från 2011. Progressionen har även i tidigare
programutvärderingar påtalats som otydlig, vilket innebär att det är känt i kollegiet.

Förslag till förändringar.
Obalansen mellan kurserna ses över kontinuerligt och ändringar har skett av innehållet mellan kurser. Översynen
har bidragit till en jämnare balans. I översynen av programmet med start vårterminen 2016 har obalansen rättats
till, vilket bidrar till att det blir bättre sammanhållet mellan kurserna och inom kurs.
För att komma tillrätta med oro inför examensarbetet kommer information ges om examensarbetets upplägg i
tidigare kurser, vilket kan minska på oron. Ändringar och ny kursplan har arbetats fram för den vetenskapliga
metodkursen. Även den vetenskapliga strimman i programmet har setts över. Detta förändringsarbete borde bidra
till att studenterna känner sig mer förberedda inför examensarbetet.
Introduktionsföreläsningarna kommer att ses över i programmet och har sett över i programmet som startade
vårterminen 2016. Vissa introducerande föreläsningar kan utvecklas till föreläsningar som fördjupar innehållet.
Målet är att stödja och vägleda studenterna till att läsa på ett fördjupat sätt i litteraturen.
Mer information behöver ges till studenterna om hur progressionen förhåller sig mellan kurser och i relation till
innehållet. I programmet som startade vårterminen 2016 har progressionen setts över och årsprogression har
införts. Dessutom har programmet en tydlig progression genom övergripande strimmor i programmet. I föreliggande
delar har förändringar redan skett utifrån översynen av programmet. Ändringarna leder förhoppningsvis till en ökning
av de studenter som kan rekommendera programmet. Programmet har dock högt söktryck och en god
genomströmning.
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.

