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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

SGSAM

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 26

Anmälningskod: 68766
Starttermin:

HT -14

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

26

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

42

100

2

38

90

3

34

81

4

33

79

5

33

79

6

32

76

8

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Få svarande gör underlaget osäkert. Av de angivna svaren kan utläsas att programmet i förväntad grad uppfyller
förväntningar och kvalitétskrav. Variationer finns i resultaten, men orsakerna till detta är svårt att utläsa ur
föreliggande material. En erfarenhet från de separata kursvärderingar som genomförs inernt vid varje kursslut och
programråd är att i det att flera ämnen medverkar på utbidlningen förekommer ibland skillnader mellan kurser och
perspektiv som emellanåt kan uppfattas komplicerade av studenterna. Ett kontinuerligt arbete pågår med att
förbättra detta.

Programledarens sammanfattande analys.
Andelen svarande är lågt vilket gör resultatet osäkert. Av de som svar som inkommit ligger fördelningen inom
förväntad spridning. Resultat som är tydligast är önskemål om mer fysiskt planering och ett antal "verktygskurser"
typ CAD. Ett annat resultat är att arbetet med att koppla programmets olika ämnen närmare varandra för att ge en
mer enhetlig utbildning måste fortsätta även fortsättningsvis.

Förslag till förändringar.

Ett antal önskemål finns om att fysisk planering och möjligen CAD skall bli en tydligare profil i programmet.
Förslagsvis startas en diskussion om detta är möjligt för framtiden.
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.

