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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

LAAML

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 13

Anmälningskod: 68426
Starttermin:

HT -12

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Arvika

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

13

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

21

100

2

21

100

3

21

100

4

21

100

5

21

100

6

21

100

7

20

95

8

19

90

9

18

86

10

18

86

8

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Flera kommentarer lyfter fram att det varit stressigt att läsa och hög arbetsbelastning med SA2 den sista terminen.
Att samtidigt kunna söka jobb och åka på anställningsintervjuer har varit svårt. Flertalet av de studenter som
svarat menar att de varit väl förberedda inför SA2, men att genomförandet ändå varit stressigt och påfrestande i
överkant. Ett förslag på hur en förändring skulle kunna göras finns också i fritextkommentarerna. Detta kommer att
diskuteras och analyseras av Musiklärarprogramsgruppen och programledaren. En kommentar menar att UKkurserna varit en för stor del av utbildningen i förhållande till det hantverkskunnande som krävs av en musiklärare.

Programledarens sammanfattande analys.
När man ser på hur svaren formerat sig i staplarna så kan man konstatera att musiklärarutbildningen i sin helhet får
ett gott omdöme. I fritextfälten återkommer på flera ställen synpunkter kring Självständigt arbete 2 som kommer att
analyseras vidare av programledaren tillsammans med Musiklärarprogramsgruppen.

Förslag till förändringar.

De förslag som kommit fram behöver mera tankearbete och konsekvensanalys innan det kan vara möjligt att byta
plats på kurser i utbildningen.
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.

