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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

TGHEM

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 28

Anmälningskod: 68899
Starttermin:

HT -14

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

28

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

45

100

2

42

93

3

41

91

4

38

84

5

36

80

6

32

71

8

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
I programledarens kursvärdering svarar studenterna följande på de kompletterande frågorna:
Tycker du att du har ökat din förmåga att tänka mer kritiskt och analytiskt? 7/8 svarar ja, en svarar: Absolut det är
nog det som utevcklats mest.
Tycker du att du har ökat din förmåga att självständigt söka kunskap? 8/8 Ja
Har utbildningen ökat din förmåga till att samarbeta med andra? 8/8 svarar ja eller delvis ja.
Har utbildningen ökat din medvetenhet om hållbar utveckling? 8/8 svarar Absolut Ja.
Har du någon gång under utbildningen övervägt att hoppa av? Vad var i så fall orsaken och vad gjorde att du valde
att stanna kvar? 2/8 svarar ja i ettan när de insåg allvaret i tempo m.m. Envishet gjorde att de stannade kvar.
Hur upplever du bemötandet från lärarna? Mycket tillmötesgående och proffsigt i de flesta fall svarar 8/8
Alla är överlag nöjda med sin utbildning.
Detta anser studenterna det finns utvecklingspotential inom: Viss planering i vissa kurser. Mer om miljö utanför
Sverige/EU. Införa en CAD-kurs, införa praktik.

Programledarens sammanfattande analys.
Studenterna är överlag nöjda/mycket nöjda med utbildningen samt bemötandet av lärare och våra lokaler. Det de

efterfrågar är samma som varje år, CAD och praktik. Att tydliggöra kraven för examensarbetet eller snarare föra ut
kraven till studenterna kan vi göra ännu bättre. Kraven finns och är specificerade men studenterna måste ta till sig
en hel del information själva vilket vi kan påpeka.

Förslag till förändringar.
Termin 3 i programmet har gjorts om och kursen Energiteknik för hållbar utveckling startar för första gången HT17.
Dessutom har ett arbete lagts ner för att förtydliga vägledningen till examensarbetet vilket kommer underlätta för
studenterna, handledarna samt examinatorn.
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.

