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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

SGPOL

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 27

Anmälningskod: 68528
Starttermin:

HT -14

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

27

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

40

100

2

40

100

3

40

100

4

40

100

5

40

100

6

39

98

11

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Det sammanfattade intrycket är att programmet har en relevans och svarar upp mot de examensmål som
föreligger. Det framkommer dock vissa brister som tycks handla om programstrukturen, där alternativ till att välja
statsvetenskap leder till stora utmaningar för studenten. Dessutom lyfts programmets arbetsmarknadsanknytning
upp som någonting som kan förbättras.

Programledarens sammanfattande analys.
Det är positivt att programmet framstår som relevant. Jag delar också den kritik som framkommit i förhållande till
programstrukturen. Det har, som en konsekvens av kursplansändingar som inte varit koordinerade, blivit mycket
svårt att följa tänkta banor i utbildningen. Dessa problem ska förhoppningsvis ha åtgärdats med den revision av
utbildningsplanen som genomfördes under året. Nu blir det möjligt att läsa nationalekonomi i en mycket lämpliga
ordning samt att skaffa behörighet för fortsättningsstudier i nationalekonomi i rimlig tid.
Arbetsmarknadsanknytningen är ett återkommande tema i kritik som riktas mot utbildningen, trots att vägen till
relevanta jobb efter utbildningen visar sig vara relativt kort och trygg.

Förslag till förändringar.
Förutom att utbildningsplanen nu har en bättre struktur som förhoppningsvis löser de problem som beskrivs så är
arbetsmarknadsanknytningen ett tema som ska hanteras under kommande år. En diskussion med
studentrepresentanter har initieras om vilka åtgärder, förutom att lyfta fram möjlighet till praktik, som kan vidtas för
att motverka en sådan upplevelse.
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.

