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Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

SGTUR

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 26

Anmälningskod: 68630

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Starttermin:

HT-13

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal registrerade studenter per termin
Termin

26

Totalt antal

% i relation till

registrerade

termin 1

1

46

100

2

40

87

3

39

85

4

38

83

5

38

83

6

38

83

8

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Enbart 8 av 26 studenter har besvarat enkäten. Det är därför svårt att göra en kvantitativ analys av materialet. Ur
ett mer övergripande perspektiv anser studenterna att programmet givit dem goda förutsättningar att skriva
examensarbetet. Textkommentarerna inkluderar fyra teman (1) studietempo, studenterna vill se ökade krav (2)
koppling till arbetsliv, där studenterna efterfrågar mer konkreta kurser/moment (t ex webb, marknadsföring) som
lättare kan kommuniceras till arbetsgivare (3) bemötande från lärare, att ge konstruktiv kritik och förbättrad
kommunikation mellan lärarer (4) den fria terminen är ett uppskattat inslag i utbildningen, möjlighet till
utlandsstudier. Tips om att det finns behov av avslutande träff om "karriärmöjligheter och framtid".

Programledarens sammanfattande analys.
Studenterna som besvarat enkäten tog sin examen från turismprogrammet under Vt 2016. Här verkar frågor kring
yrkeslivet hamna i fokus, där studenterna efterlyser mer "praktiska" färdigheter och verktyg inför arbetsmarknaden.

Förslag till förändringar.
Vi kommer att lansera ett nytt turismprogram med start Ht 2017 med en tydligare niche mot kommunikation och
samhällsplanering. I programmet finns flera "praktiska" inslag inom webanalys och projektledning, vilket
efterfrågats av både studenter och arbetsgivare. Behovet av förbättrat bemötande och kommunikation kommer att
diskuteras med studenter i samband med programråd och inom lärarlaget.
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.

