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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.

Två studenter av 15 registrerade har besvarat enkäten. Av dessa har en svarat att den bedömer
programmets kurser som relevanta för programmets examensmål i hög utsträckning och en i viss
utsträckning. En av de två studenterna har svarat att kursernas inbördes ordning är väl avvägd i
förhållande till programmets examenmål i hög utsträckning och en i viss utsträckning. De två studenterna
svarar att de i viss utsträckning varit väl förberedda att genomföra det avslutande självständiga arbetet i
form av uppsats.Båda anser att de under utbildningen har utmanats i sitt tankesätt och ställts inför
intellektuella utmaningar i hög utsträckning.De två anser att de under utbildningen, i viss utsträckning, har
utvecklat sådana kompetenser som de förväntar sig att få användning för i sitt kommande yrkesliv. Och
båda rekommenderar programmet till andra i viss utsträckning.

Programledarens sammanfattande analys.

Det går inte att göra en relevant analys av svaren på enkäten, då endast två personer av 15 registrerade
har besvarat frågorna. Studenternas synpunkter på ingående kurser har varit överlag positiva i de
manuella kursvärderingar som genomförs och på de programråd som genomförs tre gånger per år. På det
senaste (5maj 2020) framfördes t.ex. att "Uppsatsarbetet har flutit på bra trots de nya omständigheterna."
De nya omståndigheter som nämns avser Corona-pandemin, som kom att påverka undervisning och
studier våren 2020. Den fick också inverkan på den praktikkurs som ligger under programmets sista
termin, där studenterna inte kunde ta del av lika varierade uppgifter som vanligt, då arbetslivet präglades
av restriktioner under perioden, vilket naturligtvis var en källa till besvikelse för en del studenter. 

Förslag till förändringar.

Programledningen kommer att genomför en egen enkätundersökning avseende studenternas uppfattning
om programmet.

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.


