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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

SGITD

Antal registrerade på program[1]:

Inriktning:

AFEK

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 8

Anmälningskod: 68806
Starttermin:

HT -14

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

15

100

2

13

87

3

12

80

4

9

60

5

9

60

6

8

53

8

3

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Bland de 3 svarande studenterna anser majoriteten att de i hög utsträckning är väl förberedda för att genomföra det
avslutande självständiga examensarbetet och i viss utsträckning rekommenderar det här programmet till andra.
När det gäller kursernas inbördes ordning samt deras relevans för programmets examensmål anser studenterna att
detta är tillgodosett i hög till viss utsträckning.
Majoriteten av de svarande anser att utbildningen har utmanat dem i tankesätt och intellektuellt tänkande i hög
utsträckning. Vidare bedömer de svarande att de utvecklat kompetenser som kan förväntas i kommande yrkesliv i
hög till viss utsträckning.
En fritextkommentar har lämnats där studenten uttrycker önskemål om fler praktiska undervisningsmoment i
affärssystem där kunskap genereras genom tillämpning av olika affärssystem.

Programledarens sammanfattande analys.

Av de 6 olika mål-dimensionerna är det ingen som sticker ut, studenternas uppfattningar är överlag positiva, dvs
majoriteten anser att de 6 olika mål-dimensionerna i hög till viss grad är uppfyllda.

Förslag till förändringar.
De svarandes positiva uppfattningar ger oss feedbacken att vi i stort kan fortsätta med samma programinnehåll
som tidigare, med de sedvanliga kontinuerliga kursförbättringarna. Studentkommentaren om önskemål om flera
praktiska moment inom affärssystem tas med in i utvecklingsarbetet inför kommande läsår.
En omvärldsanalys under våren 2017 visar att programmet står sig bra jämfört med jämförbara program vid andra
svenska lärosäten. För att få in praktikerperspektivet ytterligare i samband med utvecklingsarbete planeras för
tillsättandet av en referensgrupp. En kursöversyn har genomförts under våren 2017 vilket har identifierat ett antal
behov och förändringsåtgärder där pågående diskussioner förs med kursansvariga och förändringar är planerade till
att genomföras under läsåret 2017/2018. Kursöversynen har också identifierat behovet av en kurs med inriktning
Digital business vilket kommer undersökas vidare under kommande läsår.
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.

