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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering

Fördelningen av svaren för de enskilda frågorna visas inte på grund av att antalet besvarade
programvärderingar är lägre än 25% av antalet studenter med pågående programstudier.

1. Jag bedömer att programmets kurser är relevanta i förhållande till
programmets examensmål.

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

2. Kursernas inbördes ordning är väl avvägd i förhållande till
programmets examensmål.

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

3. Jag var väl förberedd inför att genomföra det avslutande
självständiga arbetet i form av uppsats eller examensarbete

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

4. Jag har under utbildningen utmanats i mitt tankesätt och ställts inför
intellektuella utmaningar

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

5. Studierna under utbildningen har utvecklat sådana kompetenser jag
förväntar mig få användning för i mitt kommande yrkesliv

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

6. Jag rekommenderar det här programmet till andra



A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och
eventuellt andra underlag.

1. Jag kommer från tandvård i offentlig sektor och startade fristående kurser inom folkhälsovetenskap för
ett år sedan. Jag kunde lätt komma in i utbildningen utifrån mitt perspektiv. Min första kurs var i
Hälsopromotion. Nu är jag inne i min åttonde kurs inom folkhälsa och jag är mycket nöjd. Kurserna
förläggs med bra struktur och med en mycket god inblick och dagsaktuellt perspektiv inom området
folkhälsa. Målgrupperna och innehållet har jag lätt kunna återkopplat till mitt arbetsfält tillsammans med
övriga studenter från andra verksamheten. Studenternas olika erfarenheter har varit mycket
tillfredsställande.

2. Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet erbjuder en omfattande bild på flera samhälle som
analyseras ur olika perspektiv. Jag som kommer från idrottsmiljön har blivit imponerad av utbildningens
kunskapsbas. Utifrån min erfarenhet rekommenderar jag gärna de olika kurserna som erbjuds inom
området folkhälsa

3. Att studera ämnen som kan ge förändringar för barns uppväxtvillkor är väl det viktigaste man kan göra!
Ångrar inte att jag tog steget att vidareutveckla min kompetens!

4. Det erbjöds en stor variation av kurser och många intressanta ämnen. En mycket lärorik tid, tack vare
engagerade lärare. Rekommenderar starkt!

5. Programmet har gett mig en värdefull kunskap och förståelse för barns liv och hälsa som jag använder i
mitt arbete, dagligen. Jag är tacksam för tiden på Kau och rekommenderar varmt!!

Programledarens sammanfattande analys.

Programvärderingen hann stängas för svar från studenterna för snabbt (enligt deras röster). Vi har dock
kunnat följa upp deras åsikter på annat sätt. Se kommentarer. Vi är inne i en utvecklingsfas där flera
kurser håller på att utvecklas och har utvecklats genom studentröster samt uppdatering av nuvarande
kurser och dess upplägg (från campus till distans). 

Förslag till förändringar.

Vi fortsätter vara lyhörda och jobbar med arbetsmarkanden i fokus framgent.

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.


