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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

SGIDV

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 21

Anmälningskod: 68826
Starttermin:

HT -14

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

21

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

29

100

2

28

97

3

28

97

4

28

97

5

28

97

6

28

97

10

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Studenternas svar indikerar att flertalet är nöjda med utbildningens relevans och design utifrån examensmålen. De
har upplevt sig utmanade i sina tankesätt och även flertalet ansåg sig ha utvecklat relevant kompetens för
området. Majoriteten kan tänka sig att rekommendera programmet till andra. Det fanns synpunkter på att det
självständiga arbetet hade behövt något bättre förberedelse enlig hälften at respondenterna, även bland fria
kommentarer önskades mer tid för C-uppsatsen, och någon saknade delmomentet "tejpning".
En röst lyfte fram att utbildningen skulle rikta sig mer mot gym-verksamhet i teori och praktik som t ex
styrketräning. Vidare lyftes en röst för att lärarna är pedgogiska och kunniga.

Programledarens sammanfattande analys.
Bland de studenters som svarade, så kan man utläsa att utbildningen håller ihop innehåll och examansmål på ett
fullgott sätt. Utbildningen verkar vidare erbjuda studenterna utmannade inslag, och utvecklad kompetens för
utbildningens målområde, vilket får betecknas som positivt. Det är också positivt att flertalet kan tänka sig att
rekommendera utbildningen till andra ,även om synpunkter fanns på mer inriktning mot gym-verksamhet och mer
"tejpning" i en av delkurserna. Dessutom så kunda man utläsa att hälften verkar ha önskat mer tid för
examnesarbetet.

Förslag till förändringar.
Vi har i våra lokala programråd med studenter sedan tidigare diskuterat tidig start av examensarbetet under sista
terminen, vilket vi då framgent kommer att försöka trycka på än mer då en grupp av studenter önskade just det.
För övrigt inga 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.

