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Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

SGPAR

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 67

Anmälningskod: 68793
Starttermin:

HT -14

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

67

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

86

100

2

81

94

3

80

93

4

80

93

5

80

93

6

80

93

26

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Tyvärr alldeles för låg svarfrekvens för att kunna ge en generell bild av vad studenterna anser om programmet.
Dock de svar som finns ger ett ganska bra resultat:
En klar majoritet av de svarande anser att kursernas inbördes ordning är väl avvägd i förhållande till programmets
mål.
Vidare en klar majoritet av de svarande har under utbildningen utmanats i sitt tankesätt och ställts inför
intellektuella utmaningar samt anser sig ha varit väl förberedda inför att genomföra det avslutande självständiga
arbetet i form av uppsats.
De flesta svarande menar att studierna under utbildningen har utvecklat sådana kompetenser de förväntar sig få
användning för i sitt kommande yrkesliv i viss utsträckning.
Vidare bedömer hälften av de svarande att programmets kurser är relevanta i förhållande till programmets
examensmål.
Lika många av de svarande kan tänka sig att rekommendera programmet till andra i hög eller mycket hög
utsträckning som i viss utsträckning.
Kommentarerna handlar i stor utsträckning om att de svarande vill ha mer praktiska övningar och 'hands on'
kunskaper, dvs att det är för mycket teori och för lite praktik. Det finns önskemål om en längre praktik. Några

svarande vill ha fler föreläsningar och seminarier, några vill ha högre tempo.
Någon menar att det är bra med möjliheten att välja individuell inriktning och någon kommenterar att hen är nöjd
med hela utbildningen.

Programledarens sammanfattande analys.
Majoriteten av de svarande är nöjda.
Den befintliga programstrukturen fungerar bra och programmets innehåll ställer studenterna inför intellektuella
utmaningar och förbereder dem för självständigt arbete. Utbildningen utvecklar studenterna i kompetenser som de
har användning för i sitt yrkesliv.
Som vanligt menar en del studenter att innehållet i utbildningen är för teoretiskt och efterlyser mer praktiska
övningar. Dock är programmet inte en yrkesutbildning och det mesta av de praktikska övningar som efterlyses kan
läras in på kort tid när man väl är ute i arbetslivet med de teoretiska kunskaperna från programmet i bagaget. Detta
gäller exempelvis hur man praktiskt genomför en rekrytering.
En längre praktik som önskas av vissa studenter är inte aktuellt i nuläget, dock har praktikkursen flyttats till
november istället för december inför ht17. Att öka antalet föreläsningar och seminarier är inte heller aktuellt men
studenterna som får tid över har stora möjligheter och även bör själva vara aktiva med att skaffa sig kunskaper
utöver det som tas upp på föreläsningar.
Rent allmänt kan man anta att programmet fungerar bra i förhållande till examensmålen.

Förslag till förändringar.
Kontinuerlig översyn och justering av kursernas innehåll och tempo.
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.

