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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

VASDI

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 26

Anmälningskod: 68914

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Starttermin:

HT-14

Studietakt:

50%

Studieform:

Distans

Studieort:

Karlstad

Antal registrerade studenter per termin
Termin

26

Totalt antal

% i relation till

registrerade

termin 1

1

38

100

2

38

100

3

37

97

4

37

97

5

37

97

14

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Skriftlig utvärdering:
Studenterna anger i hög grad att kursernas inbördes ordning är väl avvägd i förhållande till programmets mål samt
att de erbjudits möjligheter att uppnå programmets mål. Vidare är de i hög grad förberedda för att kunna genomföra
det avslutande självständiga examensarbetet.
Studenterna kommenterar att studiehandledningarna kan göras tydligare och att det finns svårigheter med att
arbeta i basgrupp. Istället för basgruppsarbete föreslår studenterna mer inspelade föreläsningar.
Utifrån muntlig programutvärdering (den 19/1 2017 med 19 studenter) framkommer det att studenterna anser att det
är en bra utbildning i sin helhet. VFU har varit bra, de har känt sig välkomna. Närträffarna har varit välplanerade och
föreläsningarna har varit bra. Lärarna lyssnar in deras synpunkter
Det de önskar mer om är mer inspelade föreläsningar men vid direkt fråga om hur många det är som faktiskt tittat
på de befintliga filmerna är det en som gjort det.
Både skriftlig och muntlig utvärdering visar att studenterna i hög grad kan rekommendera kursen till andra. Vidare
att den integrerade vetenskapliga metodstrimman som går igenom hela programmet upplevs som mycket bra,

likaså den separata, nyligen reviderade barnkursen.

Programledarens sammanfattande analys.
De studenter som svarat är överlag nöjda med programmet. Några fler inspelade föreläsningar, förutom de som
redan är planerade, kommer inte att göras eftersom studenterna inte tittar på dem i den utsträckning som är
önskvärt. Basgruppsarbeten kvarstår.

Förslag till förändringar.
Programmet har genomgått en översyn och omarbetats för att kunna ges på både hel- och halvfart från och med
hösten 2017.
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.

