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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 studenter vid 5 av 5 studieorter. Svarsfrekvens 6 av 18
studenter (33%) har deltagit i enkät medan 15 av 17 (88%) studenter deltagit vid muntlig
utvärdering. denna utvärdering bygger på båda utvärderingarnas synpunkter från studenterna. Det är
en spridning av åsikter om programmet från studenterna huruvida kursernas innehåll var relevant i
förhållande till programmets examensmål, kursernas inbördes ordning, om de känt sig förberedda att
genomföra examensarbetet, att utbildningen utmanat dem till nya sätt att tanka samt att de
utvecklat de kompetenser de förväntat sig. Huruvida studenterna rekommendera programmet till
andra är också varierande. En students kommentar är dock ?Programmet i sig är bra?. Vissa
studenter påtalar att den administrativa delen inte fungerat tillfredställande och att Canvas är dåligt.
och svårt att hitta i. Några studenter framför kritig till samsynen mellan lärare framförallt gällande
bedömning av examensarbete. VFU har fungerat väl. 

Programledarens sammanfattande analys.

Studenterna är i varierande grad nöjda med programmet. I examensarbetes kurs finns det potential
att förbättra rutiner och logistik. Det är också av vikt att skärpa formerna och information kring



tentamen. 
Studenterna har uppnått utbildningens examensmål och studenterna känner sig redo att börja
arbeta. Utbildningen får positiv återkoppling från vårdverksamhet. Positivt är även samverkan med
de olika regionerna och det utbyte som detta möjliggör.

Förslag till förändringar.

Nytt program påbörjas VT 22, därför blir detta den sista programutvärdering som genomförs för detta
program med denna planering. Erfarenheterna tas dock med till nytt program. Tanken är att även
fortsättningsvis ge examensarbetets kurs uppdelat under en längre tid för att studenterna ska ha mer
tid att genomföra de olika stegen. Det råder brist på disputerade operationssjuksköterskor vilket
innebär svårigheter att rekrytera exempelvis examinator med denna specialistinriktning inför
kommande pensionsavgång. Lärargruppen uppmanas att nogsamt följa lokala föreskrifter och
rättssäker examination.

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.


