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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

VASAM

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 4

Anmälningskod: 69015
Starttermin:

HT -15

Studietakt:

50%

Studieform:

Distans

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

4

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

18

100

2

17

94

3

16

89

4

16

89

3

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Programmet har skriftligen utvärderats av 3 av 4 studenter med studieort Karlstad (75%) samt 1 av 4 med studieort
Falun (25%). Totalt har dock 21 studenter blivit klara med den sista kursen i programmet (studenterna läser på
helfart, halvfart eller delvis hel och delvis halvfart och slutar därför vid olika tidpunkter). Nedan ges en sammanlagd
programvärdering för de två studieorterna med de studenter som slutade i den senaste omgången.
Studenterna anser i mycket hög/hög utsträckning att programmets kurser är relevanta i förhållande till programmets
examensmål. Kursernas inbördes ordning är väl avvägda i förhållande till programmets examensmål (en svarar vet
ej). De känner sig i viss utsträckning förberedda för att genomföra examensarbetet utom en som svarar vet ej. De
har i hög/viss grad utmanats i sitt tankesätt och ställts inför intellektuella utmaningar. Vidare har de i hög
utsträckning utvecklat de kompetenser de förväntat sig att få användning för i det kommande yrkeslivet och kan
rekommendera programmet till andra - utom en som svarar vet ej.
Tre kommenterar skriftligen att strukturen kan brista, exempelvis när det gäller ändringar i schemat. En föreslår att
föreläsningar och schema komprimeras med tanke på att det är en distansutbildning.

Programledarens sammanfattande analys.

Studenterna är i stort sett nöjda med programmet. Hemtentamen, simulering och praktiska examinationer har
utvecklats utifrån studenternas synpunkter och lärarlagets analys. Informationen när det gäller ändringar i schemat
behöver åtgärdas. Att ytterligera komprimera föreläsningar för att minska schemalagd tid på KaU är inte möjligt
utan att det påverkar kvaliteten. Verksamheten är i stora drag nöjda med programmet.

Förslag till förändringar.
Informationsöverföringen behöver ses över.
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.

