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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

SGGEN

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 40

Anmälningskod: 68730
Starttermin:

VT -14

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

40

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

54

100

2

52

96

3

51

94

4

51

94

5

51

94

6

51

94

7

51

94

18

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Stapeldiagrammen visar på i huvudsak tillfredsställande resultat. Det som kan noteras och bör reflekteras över är
fråga 4 o 5 där en förhållandevis stor andel svarat "I viss utsträckning". Frågorna gäller "Intellektuella utmaningar" i
utbildningen respektive förvärvandes av användbara kompetenser för yrkeslivet. En akademisk yrkesutbildning
borde kanske hamna högre här?
Stapeldiagrammen visar på i huvudsak tillfredsställande resultat. Det som kan noteras och bör reflekteras över är
fråga 4 o 5 där en förhållandevis stor andel svarat "I viss utsträckning". Frågorna gäller "Intellektuella utmaningar" i
utbildningen respektive förvärvandes av användbara kompetenser för yrkeslivet. En akademisk yrkesutbildning
borde kanske hamna högre här?
Frisvarskommentarerna spänner över områden som delvis känns igen från tidigare utvärderingar och som finns
med i arbetet med att revidera utbildningsplanen. Även några "nya" som t ex för mycket arbete i seminarieform. Ett
urval av områden som tas upp i kommentarerna:
- För lätt att glida med i basgruppsarbetet.
- En till praktikperiod
- Gästföreläsningar från yrkesverksamma
- Högre tempo

- Höj nivån på avancerad nivå
- För mycket socialtjänst
- Tidigare praktik

Programledarens sammanfattande analys.
Under 50 % svarsfrekvens vilket gör att en viss försiktighet bör iakttas med ev ändringar utifrån utvärderingen.
Vissa återkommande synpunkter och mönster finns dock som bör noteras och diskuteras, som om nivån är för låg
på utbildningen, utveckla (mer) praktik och kontakter med verksamheten, för mkt fokus på socialtjänst.

Förslag till förändringar.
Pågående revidering av utbildningsplanen inkluderar mycket av det som kommit upp i denna utvärdering.
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.

