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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





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

Programmet har skriftligen utvärderats av 8 av 30 studenter (27%). Nedan ges en sammanfattning
baserad på studenternas värderingar vid de båda studieorterna Karlstad och Falun. En blandad bild
ges av vad studenterna ansåg om relevansen i programmets kursers och hur väl kursernas inbördes
ordning är avvägda. De flesta känner sig förberedda inför examensarbetet samt att de utvecklat de
kompetenser de förväntat sig att få användning för i det kommande yrkeslivet. 

Hälften svarade att de ställts inför intellektuella utmaningar och att de kan rekommendera
programmet till andra. Någon student kommenterar att de hade önskat att de blivit mer utmanade,
att innehållet varit mer ingående och avancerat. Det önskas också mer psykiatri i utbildningen. Det
framkommer också önskemål om djupare och mer specifik inriktning i kurserna samt en uppdatering
gällande tentamensfrågor. Det påtalats också att examinerande lärare och handledare vid
examensarbetet bör ha bättre samsyn. 



Programledarens sammanfattande analys.

Studenterna är i stort sett nöjda med programmet och menar att de fått med sig den kompetens de
förväntat sig att få. Samtidigt uttrycker de att innehållet varit på låg nivå, att de önskat sig större
utmaningar. Programmet har under våren 2021 bedrivits på distans pga Covid-19 pandemin.

Förslag till förändringar.

Under höstterminen 2021 fortsätter programmet att ges på distans där så är möjligt. 
Programmet har nu getts under många år och som programledare rekommenderar jag att
programmet ges möjlighet till en grundlig genomlysning med möjlighet till en ny utbildningsplan och
omvärldsanalys. Exempelvis bör det finnas mer utbildning inom psykiatri, programmet kommer
fortsättningsvis heller inte innehålla olika studieorter osv.

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.


