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Vedtatt av Studieutvalget 08.10.12 

Bakgrunn - jfr. Kvalitetssikringssystemet  kapittel 2.3.1. 
Hensikten med studentevalueringen er å få fram positive og negative forhold ved studieprogrammet, 
sett fra studentens perspektiv, med henblikk på utvikling og forbedring. 

Form på og tidspunkt for studentevalueringen fastsettes av fakultetsstyret/Styret for 
lærerutdanningene, etter forslag fra institutt-/studieleder og etter drøfting i aktuelt studieråd. Form 
og tidspunkt skal framgå av studiebeskrivelsen i studiehåndboka.  
 
Det skal skrives et referat/sammendrag fra studentevalueringen som disponeres med utgangspunkt i 
sjekklista. Referatet gjøres tilgjengelig for studentene i Fronter og behandles i studieråd dersom 
evalueringen ikke foregår i studieråd.  

Institutt-/studieleder har ansvar for oppfølging av studentevalueringen i forhold til fag-/studieplan, 
infrastruktur, læringsmiljø, administrative rutiner og eventuelle andre forhold som avdekkes i 
forbindelse med evalueringen. 

 
Anbefalt sjekkliste for evalueringen (tilpasses ift form og tidspunkt for evalueringen): 
1. Informasjon og infrastruktur 

- Informasjon om studieprogrammet på web og Fronter (studiehåndbok, semesterplan, 
timeplan, pensumlitteratur, eksamen m.v.) 

- Tilgang til og kvalitet på administrativ støtte og studieveiledning 
- Fysisk læringsmiljø/infrastruktur (undervisningslokaler, spesialrom, grupperom, utstyr, 

hjelpemidler, tilgang til IT-ressurser) 
 
2. Faglig innhold 

- Nivå/vanskelighetsgrad i forhold til anbefalte forkunnskaper eller formelle opptakskrav 
- Faglig innhold og læringsutbytte i studiet som helhet (studiets oppbygning, eventuell 

overlapping mellom emner, valgtilbud, utvekslingstilbud m.v.)  
- Sammenhengen mellom teori-praksis (for studier med praksis)  
- Undervisning/pensum på engelsk  
 

3. Undervisning/pedagogisk opplegg 
- Variasjon i undervisningsformer (forelesning, bruk av digitale verktøy, gruppearbeid, 

praktiske øvinger, studentdeltakelse, dialogundervisning m.v.)  
- Variasjon i vurderingsformer: Sammenheng mellom emnenes vurderings- og prøveformer og 

studentenes oppnåelse av læringsutbytte for studiet (kunnskap, ferdigheter, generell 
kompetanse)  

- Eventuelle krav til obligatorisk fremmøte i studiet  
- Psykososialt læringsmiljø – forholdet studentene imellom og forholdet mellom studenter og 

lærere 
 

4. Egeninnsats 
- Arbeidsmengde totalt sett for studiet, jfr. normert mål for studentens arbeidsomfang på 27 

timer per studiepoeng eller 1 600 timer per studieår 
- I hvilken grad opplever studentene at det stilles tilstrekkelige krav til dem? 
- I hvilken grad har faglige eller faglig/sosiale tiltak i studiet bidratt til selvstendighet i 

studiearbeidet og gode læringsstrategier? 
- I hvilken grad bidrar studentene selv til et positivt og konstruktivt læringsmiljø? 
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5. Oppfølging av studentevaluering 
- I hvilken grad er innspill og forslag i forbindelse med studentevaluering av emner og 

studieprogram samt arbeid i studieråd fulgt opp eller tatt hensyn til underveis i studiet? 
 

6. Forslag til endringer i studieprogrammet 
- Eventuelle konkrete forslag til endringer i studieprogrammet 

 
 
 
 
 


