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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

SGIDV

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 20

Anmälningskod: 68586

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Starttermin:

HT-13

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal registrerade studenter per termin
Termin

20

Totalt antal

% i relation till

registrerade

termin 1

1

36

100

2

36

100

3

35

97

4

35

97

5

35

97

6

35

97

6

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Inom gruppen av svarande, så framhåller flertalet att utbildningen har fungerat för dem och de kunnat genomföra
sitt ex. arbete och fullföljt sina mål. Dock så svarar ett fåtal att de inte (helt) kan tänka sig att rekommmendera
utbildningen till andra.

Programledarens sammanfattande analys.
Första kullen av programmet har gått igenom väl och en stor majoritet har genomfört program och ex.arbete på ett
fullgott sätt, där endast ett fåtal (3 st) av de behöriga till termin 6 ännu inte lagt fram sina ex.arbeten. En del
uttrycker att nivån upplevts som mindre krävande i delar av utbildningen, men att progressionen ändå fungerat för
att vara föreberedd för ett slutarbete år 3.

Förslag till förändringar.

Inga särskilda i nuläget då vi genomfört en del justeringar under de första åren, gällande placeringar av vissa
delkurser i programmet. Möjligtvis att vi ska trycka ännu mer på hur studenterna ska sammanföra och använda sig
av sin praktik på 10 veckor i år 2 bland de som inte vid sidan av sina studier har en tydlig koppling till
verksamheter inom fältet för Idrott, hälsa och coaching.
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.

