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Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

TNBAR

Inriktning:
Anmälningskod: 69469
Starttermin:

HT -17

Studietakt:

100%

Studieform:
Studieort:

91

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 91
Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

23

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Frågan om studenterna är väl förberedda för uppsats eller examensarbetet är egentligen inte relevant för basåret då
de har en hela utbildningen framför sig, det framkommer även i kommentarerna. Det kan även vara svårt för
studenterna att bedöma om basåret leder sådana kompetenser som de få användning för i mitt kommande
yrkesliv, när basåret är till för att förbereda kommande universitetsstudier.
På övriga frågorna ger mer än 80% av studenterna positiva omdömen.
Över 85 % rekommenderar det här programmet till andra
I kommentarerna framkommer kritik mot studievägledare. Bla. vill en del studenter att studievägledare ska svara
på frågor som ?vilka kurser man kan hoppa över och fortfarande vara behörig m.m.? Det är denna inställning som
vi som program inte vill att studenterna ska ha. De behöver så mycket kunskap de kan få, för fortsatta studier.
Man är i stort sett nöjd med lärarna ? Lärarna på Kaus basår är det som lyfter utbildningen..?
I kommentarerna och i frågan om ?kompetenser jag förväntar mig få användning för i mitt kommande yrkesliv?
framkommer kritik att man inte blir behörig till vissa andra lärosättens utbildningar, att man var tvungen att läsa en
extra kurs för att få sådan behörighet

Programledarens sammanfattande analys.

Genomgående är det positiva omdömen av basåret. 75- 80 % ger positiva omdömen på frågorna på enkäten.
Kritik handlar främst om att läsa kurser som inte ?krävs? eller behörighet till andra lärosäten. Detta kommer vi
förhoppningsvis mer tillrätta med i den nya utbildningsplanen.
Fortsatt tendens av att vi inte längre kräver godkänt på alla kurser på basåret för att få påbörja efterföljande
program. Högre frånvaro på framförallt lektioner, men även på föreläsningar och examinerande. Ofta får dessa
studenter även svårt att klara av de kurser de föresatt sig att genomföra.

Förslag till förändringar.
Programutvärderingen föranleder inga förändringar av nya basåret, men vi måste arbeta med vikten av närvaro och
lyfta fram att basåret är en möjlighet som studenterna har för få kunskaper som underlättar kommande studier.
Det är viktigt att vi informerar studenter om att behörigheten som man får gäller utbildningarna på Karlstads
Universitet. Att detta står på webben och i kataloger. Det är också viktigt att vi förklarar att Kurspaketen är
framtagna för att förstärka de kompetenser studenterna behöver för kommande utbildningsprogram och att de väljer
kurspaket med tanke på det.
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.

