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Varje höst genomför avdelningen för utbildningsstöd en enkät riktad till nya programstudenter på
grundnivå. Enkäten syftar till att utvärdera hur de nya studenterna upplevde informationen och
mottagandet i samband med deras studiestart. I denna sammanställning redovisas en grov
kategorisering av de frågorna som har öppna svar. Inledningsvis redovisas vad alla studenter tycker
och därefter finns en uppdelning mellan campusstudenter och distansstudenter.
Antal svar: 421
Svarsfrekvens: 22 %

Campus: 288 st. 68 %
Distans: 133 st. 32 %

Alla studenter, campus och distans
Vad var det bästa med introduktionen?
2016


















Bra information (88)
Träffa klasskamrater och lärare (51)
Helheten/allt (31)
Bra bemötande och mottagande (26)
Insparken (21)
Guidade rundturen (14)
Informationspassen (12)
Introduktionsdagen (10)
Välplanerat och tydligt (10)
Studieteknik (9)
Uppropet (8)
Webben (7)
Lagom lång (5)
Välplanerad och tydlig (4)
Informationspassen (3)
Mässor (3)
Chatten (1)
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Hur kan högskolans introduktion bli bättre?
2016
























Redan bra/vet inte (167)
Bättre program- och kursintroduktion (26)
Mer och tydligare information (21)
Tydligare information på webben ffa om webbtjänster (16)
Fler pass och bättre information on informationspassen (15)
Tillgängligare för distansstudenter - inspelningar, filmer, broschyrer (13)
Information via andra informationskanaler, ffa sociala medier (13)
Sociala aktiviteter med klassen (11)
Kortare introduktion (9)
Annorlunda planerad introduktion/annat innehåll (9)
Bättre guidade rundturer (8)
Bättre inspark (6)
Information från ”äldre” studenter (5)
Festligare introduktion (4)
Bättre planering (4)
Större sal/mindre grupper (4)
Information i god tid (3)
Annat datum (3)
Informera om vilka informationskanaler som används (2)
Möjlighet att komma igång tidigare än två veckor innan terminsstart (2)
Bättre förberedda lärare (2)
Bättre information om Gävle stad (2)
Fler utställare på välkomstmässan (2)
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Fick du tillräcklig information inför din studiestart? Nej 13 %
Vad saknade du för information?
2016











Tydligare information (10)
Webbtjänster ffa Blackboard (9)
Hur distansstudier fungerar, upplägg, schema, träffar m.m. (7)
Introduktion till kursen (7)
Kurslitteratur (6)
Generell studieinformation (4)
Information i brevlådan (3)
Information om att söka kurser inom program (2)
Bostad (1)
Tentamen (1)
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Vilket eller vilka områden skulle du vilja att det fanns ett
informationspass om?
2016






Akademiskt skrivande och referenser (35)
IT-information ffa om Blackboard (32) finns redan
Studier på högskolan/studieteknik (28) finns redan
Tentamen (plugga till tentamen) (17) finns redan
Stress (11) finns redan



Distansstudier (10)
















Kurslitteratur (10)
Söka sina programkurser (9)
Studentliv (9)
Stöd under studietiden (7)
Rundtur på campus (6)
Gävle stad (5)
Biblioteket (4)
Förväntningar (4)
Ekonomi (2)
Bostad (1)
Uppskjutandeproblematik (1)
Stipendium (1)
Akademiska traditioner (1)
VFU (1)






Allt (1)
Allmän information (1)
Programinformation (1)
Studera som äldre student (1)
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Hur kan informationspassen bli bättre?
2016








Mer information om varje pass/bättre namn (5)
Mer djupgående information (5)
Anpassa för distans/spela in (5)
Kortare (4)
Lägg till pauser (2)
Erbjud fler tillfällen (2)
Lägg studietekniken innan terminsstart (1)
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Vad skulle du vilja att det fanns korta instruktionsfilmer om?
2016














Blackboard (29)
Studentportal (17)
IT-info ffa studentmejlen (9)
De fem stegen (8)
Datorkonto (8)
Söka sina programkurser (8)
Studieteknik (8)
Biblioteket (6)
Kronox (5)
Kurslitteratur (4)
Rundvandring (3)
Akademiskt skrivande (3)
Adobe Connect (3)
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Hur kan introduktionsdagen bli bättre?
2016










Bättre rundtur och guider (15)
Bättre upprop (8)
Fler utställare (8)
Bättre salar (4)
Mer information (4)
Presentation av klassen (3)
Gratis fika/lunch (3)
Mer tid mellan passen (2)
Inkludera svenskar som studerar på internationella program (1)
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Studenter som studerar på campus
68 %
Vad var det bästa med introduktionen?
2016















Bra information (58)
Träffa klasskamrater och lärare (42)
Helheten/allt (27)
Insparken (21)
Bra bemötande och mottagande (18)
Informationspassen (12)
Guidade rundturen (10)
Välplanerat och tydligt (10)
Studieteknik (7)
Introduktionsdagen (6)
Lagom lång (5)
Webben (4)
Uppropet (3)
Mässor (3)

2015











Bra och tydlig information
Bra bemötande och mottagande
Träffa klasskamrater och lärare
Insparken
Guidade rundturen
Studieteknik
Kårordförandes tal
Rektors tal
Webben
Gävle som stad
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Hur kan högskolans introduktion bli bättre?
2016




















Redan bra/vet inte (126)
Mer och tydligare information (21)
Fler pass och bättre information on informationspassen (15)
Bättre program- och kursintroduktion (14)
Information via andra informationskanaler, ffa sociala medier (9)
Kortare introduktion (9)
Bättre guidade rundturer (8)
Tydligare information på webben ffa om webbtjänster (7)
Sociala aktiviteter med klassen (6)
Bättre inspark (6)
Information från ”äldre” studenter (5)
Festligare introduktion (4)
Bättre planering (4)
Annat datum (3)
Informera om vilka informationskanaler som används (2)
Möjlighet att komma igång tidigare än två veckor innan terminsstart (2)
Bättre förberedda lärare (2)
Bättre information om Gävle stad (2)
Fler utställare på välkomstmässan (2)
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Bättre inspark
Aktiviteter med klassen (teambuilding)
Bättre information till reservantagna (En andra chans)
Mer information
Bättre tal från rektor
Information om att söka kurser inom program
Bättre salar
Inslag av humor
Bättre guidade rundturer
Kortare introduktion
Ta bort information om Gävle stad
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Bättre IT-information
Information via mail
Karta med detaljer som matsäcksmatsalar
Kontaktuppgifter till lärare
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Fick du tillräcklig information inför din studiestart? Nej 11 %
Vad saknade du för information?
2016










Kurslitteratur (4)
Webbtjänster (ffa Blackboard) (4)
Introduktion till kursen (4)
Generell studieinformation (4)
Tydligare information (3)
Information om att söka kurser inom program (2)
Information i brevlådan (2)
Bostad (1)
Tentamen (1)

2015










Kurslitteratur
Webbtjänster (ffa Blackboard)
Introduktion till kursen
Mer personlig information
Information till sent antagna, reservantagna och antagna till senare del
Studentbostad
Information om att söka kurser inom program
Insparken
Tydligare information
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Vilket eller vilka områden skulle du vilja att det fanns ett
informationspass om?
2016



Akademiskt skrivande och referenser (27)
Studier på högskolan/studieteknik (19) finns redan



IT-information ffa om Blackboard (18) finns redan







Tentamen (plugga till tentamen) (13) finns redan
Kurslitteratur (9)
Söka sina programkurser (9)
Studentliv (9)
Stöd under studietiden (6)













Stress (5) finns redan
Gävle stad (5)
Biblioteket (3)
Rundtur på campus (3)
Förväntningar (3)
Ekonomi (2)
Bostad (1)
Uppskjutandeproblematik (1)
Stipendium (1)
Akademiska traditioner (1)
VFU (1)
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Studenter som studerar på distans
32 %
Vad var det bästa med introduktionen?
2016













Bra information (30)
Träffa lärare och klasskamrater (9)
Bra bemötande och mottagande (8)
Uppropet (5)
Välkomsthälsningen på introduktionsdagen (4)
Helheten (4)
Välplanerad och tydlig (4)
Guidade rundturen (4)
Webben (3)
Informationspassen (3)
Studieteknik (2)
Chatten (1)

2015










Bra och tydlig information
Bra bemötande och mottagande
Träffa lärare och klasskamrater
Webben
Vykortet
Välkomsthälsningen i Valhall
Guidade rundturen
Mässan
Lagom lång dag
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Hur kan högskolans introduktion bli bättre?
2016










Redan bra/vet inte (41)
Tillgängligare för distansstudenter - inspelningar, filmer, broschyrer (13)
Bättre program- och kursintroduktion (12)
Tydligare information på webben, ffa om webbtjänsterna (9)
Annorlunda planerad introduktion/annat innehåll (9)
Sociala aktiviteter med klassen (5)
Information via andra informationskanaler, ffa sociala medier och mejl(4)
Större sal/mindre grupper (4)
Information i god tid (3)

2015

















Bättre kurs- och/eller programintroduktion
Bättre information om Blackboard
Mer och bättre information riktad till distansstudenter
Informationspass och föreläsningarna i studieteknik tillgängliga för distansstudenter
Mer information
Kortare introduktion
Sociala aktiviteter med klassen
Information om att söka kurser inom program
Integrera Blackboard och Studentportalen
Information om studentmailen
Inslag av humor
Bättre salar
Faddrar
Bättre information till reserver
Akademiskt skrivande
Kurslitteratur
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Fick du tillräcklig information inför din studiestart? Nej 17 %
Vad saknade du för information?
2016







Hur distansstudier fungerar, upplägg, schema, träffar m.m. (7)
Tydligare information generellt (7)
Webbtjänster (ffa Blackboard) (5)
Introduktion till kursen (3)
Kurslitteratur (2)
Information i brevlådan (1)

2015










Hur distansstudierna fungerar, upplägg mm.
Webbtjänster (ffa Blackboard)
Information från lärare
Svårt att hitta information
Riktad information till distansstudenter
Datum och tider för träffar
Kurslitteratur
Söka kurser
Informationshäfte
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Vilket eller vilka områden skulle du vilja att det fanns ett
informationspass om?
2016
















IT-information ffa om Blackboard (14) finns redan
Distansstudier (10)
Akademiskt skrivande och referenser (8)
Studera på högskola/studieteknik (7) finns redan
Stress (6) finns redan
Tentamen (4) finns redan
Rundtur på campus (3)
Kurslitteratur (1)
Biblioteket (1)
Stöd under studietiden (1)
Förväntningar (1)
Allt (1)
Allmän information (1)
Programinformation (1)
Studera som äldre student (1)

