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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

HGKVP

Inriktning:
Anmälningskod: 69185
Starttermin:

HT -15

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

18

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 18
Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

5

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Inga övriga kommentarer föreligger.

Programledarens sammanfattande analys.
Av de fem studenter som har besvarat programutvärderingen anser 80 % att programmets kurser är i mycket hög
eller hög utsträckning relevanta i förhållande till programmets examensmål, vilket är positivt. Tre av de fem anser
att kursernas inbördes ordning är väl avvägd i förhållande till programmets examensmål i hög utsträckning, medan
två studenter anser att de är det i viss utsträckning. Fyra av de fem studenterna ansåg sig väl förberedda att
genomföra det avslutande självständiga arbetet i form av uppsats, i hög eller viss utsträckning och en i mindre
utsträckning. Samtliga svarande anser sig under utbildningen ha utmanats i sitt tankesätt och ställts inför
intellektuella utmaningar, i mycket hög eller hög utsträckning. Samtliga svarande anser sig också under
utbildningen ha utvecklat sådana kompetenser som de förväntar sig få användning för i sitt kommande yrkesliv. En
klar majoriet av de svarande skulle rekommendera programmet till andra vilket är mycket positivt.

Förslag till förändringar.

En omarbetad utbildningsplan, som bland annat innehåller mer träning inför det självständiga arbetet, har införts för
de som antagit från och med ht2018.
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.

