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Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

VGSSK

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 90

Anmälningskod: 68884
Starttermin:

HT -14

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

90

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

97

100

2

94

97

3

94

97

4

94

97

5

94

97

6

92

95

35

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Av 97 studenter vid programmets början var 92 studenter kvar i termin 6, dvs 95%. Av dessa har 35 studenter
besvarat programutvärderingen (38%). En muntlig programutvärdering gjordes också 2017-06-07 med ett femtiotal
studenter närvarande.
Sammanfattningsvis framkommer att studneterna överlag är nöjda med sin utbildning; den anser att kurserna är
relevanta för programmet och att de kommer i en väl avvägd inbördes ordning. De anser att de är väl förberedda för
att skriva sitt examensarbete och att de har utmanats i sitt tänkande i hög grad. Detta stämmer väl överens med
den muntliga utvärderingen, där det framkommer att studenterna är mycket nöjda med kursernas innehåll, att de
har fått relevanta och användbara kunskaper med sig inför sitt kommande arbete. Dock framkommer i både muntlig
utvärdering och i fritextsvar ovan att studneterna anser att det fortfarande är en ojämn arbetsbelastning, det är ffa
för komprimerat i termin 3 och 6 vilket resultetrar i en ytinlärning och stressläsning inför examinationer. De riktar
också kritik till att information ges på olika sätt, det upplevs som rörigt att hitta rätt infomration vid rätt tillfälle. Det
framkommer också att lärare rättar och bedömer examinationer olika, i ett negativt perspektiv, studneterna
upplever detta som orättvist.

Programledarens sammanfattande analys.

Synpunkterna från studneterna stämmer väl överens med den kritik, både positiv och negativ som vi får av
studenterna genom programmet. Trots förändringar av innehåll i kurser som vi har gjort har vi fortfarande vissa
terminer, ffa termin 3 och 6, där studenterna upplever innehållet som alldeles för mastigt och komprimerat. Vi har
försökt fördela om och jämna ut innehållet, och vissa förändringar är redan gjorda sedan tidigare, men studenterna
är trots detta inte nöjda. Förhoppningsvis kommer den ändrade strukturen enligt nya utbildningsplanen som
startade VT 16 medföra positiva förändringar angående fördelning. Dock är det så att sjuksköterskeprogrammet har
ett omfattande innehåll, som behövs och är nödvändigt för att klara av sitt kommande legitimationsyrke, men även
vi lärare kan ibland uppleva att 3 år är en kort tid för det omfattande innehåll som vi har, så det är inte konstigt att
studenterna känner av detta.
Däremot att information fortfarande upplevs som rörig behöver vi se över.

Förslag till förändringar.
Fördelning av innehåll mellan kurser har redan genomförts och kommer att ske ytterligare i och med ny
utbildningsplan VT 2016.
Se över och fortsätta diskutera i kollegiet hur och var vi ger infomration, samt fortsatt diskutera samstämmighet i
bedömning av examinationer.
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.

