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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

SGTUR

Inriktning:

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 31

Anmälningskod: 68964
Starttermin:

HT -14

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

Antal registrerade studenter per termin
Termin

31

Totalt antal
registrerade

% i relation till
termin 1

1

48

100

2

40

83

3

40

83

4

40

83

5

40

83

6

40

83

10

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Resultatet indikerar att studenterna anser att programmet innehåller kurser som är av relevans för utbildningens
målsättning och att den förbereder studenterna inför uppsatsarbetet samt arbetslivet och är intellektuellt
utmanande. Det finns dock en spridning i resultatet, från "i hög utsträckning" till "i viss utsträckning", vilket även
reflekterar huruvida studenterna skulle rekommendera utbildningen till andra. I fritextkommentarerna lyfts positiva
aspekter såsom "kompetenta lärare" och upplägget samt innehållet av den avslutande C-kursen fram. Studenterna
efterfrågar dock bättre kommunikation mellan lärare, tydligare riktlinjer för examination samt kurser som är
kopplade till bemötande och som har arbetslivskoppling.

Programledarens sammanfattande analys.
Tyvärr har enbart 1/3 av studenterna besvarat programvärderingen, vilket gör det svårt att göra en mer omfattande
tolkning och analys av resultaten. Resultaten pekar dock på att studenterna är positivt inställda till utbildningens
upplägg.

Förslag till förändringar.

Turismprogrammet har omarbetats och profilerats tydligare mot kommunikation och planering. Det nya programmet
startar Ht 2017. Vi strävar ständigt efter att utveckla och förbättra både individuella kurser och programmets
sammansättning som helhet.
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.

