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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

VAMAS

Antal registrerade på program[1]:

Inriktning:

SAFH

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 3

Anmälningskod: 68654
Starttermin:

HT -13

Studietakt:

50%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

18

100

2

16

89

3

16

89

4

16

89

5

16

89

6

16

89

7

16

89

8

15

83

3

2

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Ett bra förslag som vi ska ta hänsyn till genom att utveckla en Its-sida eller liknande för programstudenter som
möjliggör kontakt sinsemellan.

Programledarens sammanfattande analys.
De studenter som deltagit i uppföljningen har gett programmet genomgående ett högt betyg. Studenterna har också
kommit med förslag som vi ska beakta

Förslag till förändringar.
De förändringar för programmet som ämnet satsar på i dagsläget är således ett större urval av relevanta kurser,
vilka också ges som fristående kurser. Mot bakgrund av UKÄ:s rekommendation till regeringen att
yrkesprogrammen bör stärka sin utbildning inom områdena våld mot barn och våld mot kvinnor har inom
programmet utvecklats den specifika kursen Våld mot barn - att upptäcka och agera. Denna kurs kommer också
att erbjudas aktuella yrkesprogram. Kursen erbjuds första gången vt -18.

Vissa kurser kommer också att utvecklas till distanskurser.
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.

