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Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

VASDI

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 13

Anmälningskod: 69009
Starttermin:

HT -15

Studietakt:

100%

Studieform:

Distans

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

16

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

20

100

2

20

100

3

20

100

3

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.

A. Kursernas inbördes ordning är väl avvägd i förhållande till
programmets mål.
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

B. Jag var väl förberedd för att genomföra det avslutande självständiga
arbetet i form av uppsats eller examensarbete.
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

C. Jag bedömer att jag erbjudits möjligheter att uppnå programmets
mål.
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

D. Jag rekommenderar det här programmet till andra.
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och
eventuellt andra underlag.
Skriftlig utvärdering
Två av de tre studenter som svarade anger att kursernas inbördes ordning i hög/mycket hög grad var väl
avvägda i förhållande till programmets mål.
Studenterna var till viss del väl förberedda för att genomföra det avslutande självständiga arbetet i form av
uppsats eller examensarbete.
De har i mycket hög utsträckning bedömt att de erbjudits möjligheter att uppnå programmets mål.
De kan från viss till i mycket hög grad rekommendera programmet.

En student kommenterar att det är för mycket fokus på vetenskapliga teorier.
Muntlig utvärdering (14 av 15 studenter deltog den 3/11 2016)
Studenterna tar upp att starten var tuff med många närträffar, men att det varit ett bra upplägg på
studierna som helhet betraktat.
Föreläsningarna har varit på lagom nivå, föreläsarna bra. Inspelade föreläsningar har uppskattats.
VFU på olika platser/områden har uppskattats. Handledarna och bedömningssamtalen har varit bra.
När det gäller grupparbeten har det funnits en obalans dels i uppgifterna, dels med arbetsfördelningen
inom grupperna.
De efterfrågade litteratur i allmänmedicin, rörelseapparaten, smärta och psykiatri.
Hemtenta och nättenta har varit på bra, de vill inte ha salstentor.
De har fått fördjupade kunskaper under programmet.

Programledarens sammanfattande analys.
Studenterna som svarat är i stort sett varit nöjda med programmet. Att arbeta i grupp kunde innebära en
viss obalans och en del litteratur efterfrågades.

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.

