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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

SAIPL

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 30

Anmälningskod: 69366
Starttermin:

HT -16

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

30

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

33

100

2

31

94

12

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
I programutvärderingen så kan man utläsa att våra studenter är mycket nöjda med vårt program.
I stapeldiagrammet när frågan löd:
Jag bedömer att programmets kurser är relevanta i förhållande till programmets examensmål.
Så svarade samtliga studenter: I mycket hög utsträckning och I hög utsträckning.
I stapeldiagrammet när frågan löd:
Jag rekommenderar det här programmet till andra.
Så svarade samtliga studenter: I mycket hög utsträckning och I hög utsträckning.

Programledarens sammanfattande analys.

En student har gjort följande sammanfattande kommentar: om programmet:
?Inledande hösttermin var mycket bra! I stort sett all nödvändig projektledningskompetens bildades då. Efter jul
bytte utbildningen karaktär, och det akademiska universitetsinnehållet blev mycket tydligare! Akademin kom
liksom ikapp det annars så utvecklande arbetssätt som hösten innehöll. Vårterminen med metodkurs och
magisteruppsats stillade de akademiska fordringarna, men genererade kanske ingen praktisk

projektledarkompetens på det personliga planet, på det sätt som höstterminen gjorde. Utbildningen måste innehålla
båda sidor, men kontrasten blev stor över terminsgränserna upplevde jag.?
Vi har också som komplement till den skriftliga anonyma programutvärderingen gjort en muntlig. Där kom det fram
att fler studiebesök, fler praktiska moment och fler gästföreläsare var önskemål. Alltså mer av det som vi redan
erbjuder dem.

Förslag till förändringar.
Vi kommer att i augusti får resursförstärkning från i första hand Psykologiämnet och det kommer att leda till att vi
kommer att vidareutveckla både kurser och oss själva.
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.

