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Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

VASAM

Inriktning:
Anmälningskod: 69283
Starttermin:

HT -16

Studietakt:

50%

Studieform:

Distans

Studieort:

Karlstad

14

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 14
Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

7

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Programmet har skriftligen utvärderats av 7 av 14 studenter med studieort Karlstad (50%) och 3 av 15 med
studieort Falun (20%). Många av studenter i programmet blev klara redan i januari och omfattas inte av denna
utvärdering. Nedan ges en sammanfattning baserad på båda studieorterna.
Studenterna anser i hög utsträckning att programmets kurser är relevanta i förhållande till programmets
examensmål (en svarar vet ej). Kursernas inbördes ordning är i hög utsträckning väl avvägda i förhållande till
programmets examensmål (en svarar vet ej).
De känner sig i hög till endast ringa utsträckning/inte alls förberedda för att genomföra examensarbetet (tre svarar
vet ej). De har i hög till utsträckning utmanats i tankesätt och ställts inför intellektuella utmaningar (en svarar vet
ej). Vidare har de i viss till hög utsträckning utvecklat de kompetenser de förväntat sig att få användning för i det
kommande yrkeslivet (en vet ej). De kan i hög utsträckning rekommendera programmet till andra.
Studenterna kommenterar att det är överflödigt att läsa "akademiska rapporter" och att det ibland har varit svårt att
nå vissa lärare. Plattformen its upplevs rörig. Det framkommer önskemål om mer föreläsningar om barn samt
läkemedel.

Programledarens sammanfattande analys.
Studenterna är i stort sett nöjda med programmet. Lärarna strävar efter god tillgänglighet och framförhållning och
tydlighet när det gäller planering, schema och lokaler. Informationen på plattformen behöver förtydligas. Akut
omhändertagande av barn ingår redan i förhållandevis stor utsträckning. Examensarbeteskursen behöver ses över.

Förslag till förändringar.
Fortsätta arbeta med att vara tillgänglig och tydlig i kommunikationen med studenterna. Universitetet har bytt
plattform hösten 2018. Studenterna har från och med hösten 2018 möjlighet att delta i öppna föreläsningar som
ingår i IVA-programmet, till exempel om farmakodynamik och farmakokinetik. En gemensam översyn av
examensarbeteskurserna i samtliga specialistprogram kommer att göras.
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.

