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Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

TGHID

Inriktning:
Anmälningskod: 69308
Starttermin:

HT -16

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

18

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

8

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
44% av de som fått enkäten har besvarat dem. I samband med slutredovisning av examensarbete genomfördes en
muntlig utvärdering där samtliga studenter (13) var med som gjort examensarbete under våren.
Enkätfrågorna ovan visar att studenterna överlag är nöjda med programmet och dess innehåll. I fritextsvaren lyfts
att det är bra med upplägget; en kreativ kurs parallellt med en mer teoretisk kurs.
Vid den muntliga utvärderingen framkom följande positiva synpunkter om programmet:
- bra kontakt med lärarna under utbildningen
- bra att vara liten "klass"
- tillgången till verkstäderna
- de kreativa kurserna och Eldkonsten i Visuellt tänkande och gestaltning
- alla case med näringslivet
- möjligheten att delta i Formula student projektet.
Förbättringsområden vid muntlig utvärdering:
- mer digitalt bildarbete
- tidigare information om examensarbete.

Programledarens sammanfattande analys.
Studenterna som deltagit i utvärderingen är de näst sista som går på nuvarande utbildningsplan och de är nöjda
med sin utbildning. De lyfter också att de tror på de förändringar som är gjorda i den nya utbildningsplanen.

Förslag till förändringar.
Arbetet med programmet enl ny utbildningsplan fortsätter. Mer digitalt bildarbete kommer att ingå i prommet
framöver.
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.

