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Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

SGTUR

Inriktning:
Anmälningskod: 69338
Starttermin:

HT -16

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Studieort:

Karlstad

28

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 28
Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

7

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Enbart 7 av 28 registrerade studenter har besvarat enkäten vilket gör det svårt att få en helhetsbild. Vissa
kommentarer om programmet är kopplade till den avslutande C-kursen och upplägg av metodkursen, t ex att delar
som inkluderade vetenskapsteori blev för omfattande. Andra synpunkter inkluderar att resultaten från
examinationer blivit försenade under kursen och att kommunikationen mellan lärarna behöver förbättras.
Angående programmet som helhet framförs synpunkter om att det är en teoretisk utbildning som ibland saknar
koppling till arbetsmarknaden och att teman såsom marknadsföring, företagsekonomi, destinationsutveckling och
entreprenörskap skulle kunna fördjupas. Möjligheten till en fri termin för utlandsstuder, VFU eller fördjupade studier
lyfts fram som positivt.

Programledarens sammanfattande analys.
Studenterna som besvarat enkäten lyfter fram synpunkter som är kopplade till programmets innehåll, särskilt vad
gäller metodinslag, examination och kommunikation. Uppföljningen inkluderar studenter som läser en tidigare
version av turismprogrammet. Programmet har arbetats om och har en ny profilering mot kommunikation och
samhällsplanering. Detta betonas även i studenternas svar, som efterfrågar mer uppdaterade teman kring turism

samt mer arbetsmarknadsnära inslag.

Förslag till förändringar.
Programmet genomgår en omarbetning och revidering av kursplaner och upplägg av kurser. En ny kursplan för Ckursen, med tillhörande metod och uppsatskurs kommer att gälla fr o m VT 2020. Återkoppling och diskussion
kommer att ske inom lärarlaget samt i samband med programråd med studenter.
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.

