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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

HGDNS

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 5

Anmälningskod: 68985
Starttermin:

HT -15

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

5

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

6

100

2

6

100

3

6

100

4

6

100

2

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Sammanfattningen inkluderar svar från muntlig utvärdering av programmet.
Kurserna är relevanta i förhållande till programmets examensmål och kursernas ordning är avvägda i relation till
examensmålen i mycket hög utsträckning.
Studenterna upplever i hög eller mycket hög utsträckning att de var väl förberedda inför examensarbetet.
Studenterna menar att de i mycket hög utsträckning kan rekommendera programmet till andra.
Studenterna anser vidare att de under utbildningen i mycket hög utsträckning utmanats i sitt tankesätt och ställts
inför intellektuella, konstnärliga och pedagogiska utmaningar.
Man menar även att studierna under utbildningen har utvecklat sådana kompetenser de förväntar sig få användning
för i sitt kommande yrkesliv i mycket hög utsträckning.

Programledarens sammanfattande analys.
Studenterna är konsekventa i sin positiva beskrivning av programmet i såväl muntliga som digitala utvärderingar.
Det som särskilt lyfts är lärarnas kompetens och engagemang. Studenterna påtalar problematik angående
lokalförutsättningarna under studiegången men är mer än nöjda med innehållet och påtalar att det har överträffat
vad de hade förväntat sig.

Förslag till förändringar.
Vi skall fortsätta att arbeta medvetet och konsekvent för att tillgodose danskursernas behov av ändamålsenliga
lokaler i tillräcklig omfattning.
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.

