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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

SGIPA

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 14

Anmälningskod: 68708
Starttermin:

HT -14

Studietakt:

100%

Studieform:

Distans

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

14

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

59

100

2

55

93

3

53

90

4

44

75

5

43

73

6

41

69

7

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Sju av 14 studenter har svarat på enkäten. Omdömena är överlag goda eller mycket goda. Förbättringsmöjligheter
tycks främst röra hur studenterna förbereds för uppsatsskrivandet och tillgång till/stöd för att söka fria kurser.
Några svar visar även på en viss osäkerhet om överensstämmelsen mellan de kompetenser som studierna
utvecklar kontra förväntad användning i arbetslivet. Tidigare alumniundersökningar har visat att programmets
kurser överlag väl motsvarar behoven i arbetslivet. Denna utvärdering bör förstås ske löpande eftersom
arbetsmarknadens krav förändras. Eftersom programmets studenter har en bred arbetsmarknad är det svårt att
täcka alla behov. Slutligen menar en student att skillnader i arbetsbelastning mellan kurser behöver ses över,
liksom gemensamma riktlinjer för handledare av uppsatser.

Programledarens sammanfattande analys.
Programmet fungerar väl som helhet enligt studenterna. 5/7 svarar exempelvis att de rekommenderar programmet
till andra i mycket hög eller hög utsträckning. Till områden som kan förbättras hör information om och tillgång till
fria kurser samt förberedande för uppsatskursen.

Förslag till förändringar.
Metoddelen på uppsatskursen bör stärkas, t.ex. genom fler inspelade föreläsningar. Vi kommer också se över hur
vi kan förbättra informationen om hur man hittar fria kurser. Ett problem är att flera universitet, inkl. Karlstads
universitet, har minskat antalet fria kurser.
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.

