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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

HGKVP

Inriktning:

Antal studenter med pågående

Anmälningskod: 69468

programstudier[2]:

Starttermin:

HT -18

Studietakt:

100%

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

13
13
6

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor,
fritextkommentarer och eventuellt andra underlag.
Av de sex studenter som besvarat kursvärderingen bedömer fem stycken att programmets kurser är
relevanta i förhållande till programmets examensmål i hög utsträckning och en i mycket hög
utsträckning. De anser också att kursernas inbördes ordning är väl avvägd i förhållande till
programmets examensmål.
Av de svarande anser majoriteten att de var väl förberedda att genomföra det avslutande
självständiga arbetet i hög eller mycket hög utsträckning. De anser att de har utmanats i sitt
tankesätt och ställts inför intellektuella utmaningar i hög eller mycket hög utsträckning.
De som läst programmet förväntar sig också att i sitt kommande yrkesliv, i hög eller mycket hög
utsträckning, få användning för de kunskaper och kompetenser som de har utvecklat. De
rekommenderar också programmet till andra i hög eller mycket hög utsträckning.

Programledarens sammanfattande analys.
Studenterna som läst programmet anser att det innehåller kurser som är relevanta i förhållande till
programmets examensmål, och att kurserna kommer i väl avvägd ordning. De anser sig har blivit väl
förberedda för det avslutande, självständiga arbetet, examensarbetet, att de har utmanats i sitt

tankesätt och att de ställts inför intellektuella utmaningar. De uppfattar också att de fått med sig
kunskaper och kompetenser som de kommer att få användning för i sitt kommande yrkesliv och
rekommenderar i hög grad programmet till andra.

Förslag till förändringar.
-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.

