
Emneevaluering 

(underveisevaluering)
Emneevaluering (sluttevaluering) Emneanvarliges emnerapport

Studentundersøkelse     1. år 

Oppstartsundersøkelse
Qybeleundersøkelsen Kandidatundersøkelsen Studiebarometeret 2. og 5. år Underviserundersøkelsen SHoT

Når Gjennomføres underveis i emnet. Gjennomføres ved emnets slutt.

Utarbeides i etter avsluttet emne når 

underveisevaluering og eventuelt 

sluttevaluering er gjennomført.

Oktober November/ desember. Seks måneder etter uteksaminering. Gjennomføres rundt oktober Gjennomføres periodisk. Gjennomføres periodisk.

Frekvens
Gjennomføres ved hver 

emnegjennomføring.

Gjennomføres ut fra  

fastsatte kriterier.
Gjennomføres årlig Gjennomføres årlig Gjennomføres årlig Gjennomføres periodisk. Gjennomføres årlig

Gjennomføres periodisk i samarbeid  

med NIFU.

Gjennomføres av FHI på 

oppdrag fra 

studentsamskipnadene.

Hva evalueres

Underveisevalueringen kan gi innsikt  i 

studentenes tilfredshet på et gitt 

tidspunkt i emnegjennomføringen. 

Evalueringen  kan også brukes for      å 

få tilbakemelding på spesielle 

temaområder, studentens vurdering  av 

nye digitale læringsressurser eller 

andre punkter som emneansvarlig 

ønsker innspill og tilbakemeldinger på.

Sluttevalueringen har til hensikt å 

kartlegge studentenes egenvurdering, 

faglig, digital og pedagogisk kvalitet 

og relevans, samt en totalvurdering av 

emner og forelesere.

Emnerapporten oppsummerer sentrale 

punkter i gjennomføringen av emnet, 

og som gir nyttige innspill til 

utviklings-, forbedrings- og

revisjonsarbeid i emnet.

Undersøkelse kartlegger studentenes 

opplevelse av overgangen fra vgs, 

oppstartsuke, studiehverdagen, bl.a. 

servicetilbud, informasjon fra 

forelesere og adm. ansatte og 

Studentunionen.  

Intern undersøkelse som kartlegger 

studentenes opplevelse av Qybele 

som læringsplattform, og hvordan   

den fungerer som et felles 

utgangspunkt for alt man trenger i 

studiehverdagen.

Gir innsikt i hva tidligere studenter 

gjør 6 måneder etter 

uteksaminering, samt deres 

opplevelse av studieprogrammets 

arbeidslivsrelevans i lys av jobb 

eller videre studier. 

Undervisningskvalitet, 

programkvalitet, rammekvalitet, 

læringsutbytte og relevans for 

arbeidslivet er sentrale temaer.

Målet med NOKUTs 

underviserundersøkelse er å gi et 

representativt bilde av de vitenskapelig 

ansattes vurderinger av kvalitet ved 

studieprogrammer i norsk høyere 

utdanning. Undervisernes oppfatninger og 

tilbakemeldinger er til hjelp for 

myndigheter, institusjoner og fagmiljø   i 

arbeidet med videreutvikling av kvaliteten i 

norsk høyere utdanning.

Studentenes helse og 

trivsel ved utdanningssted

Hvem eier/gjennomfører 

evalueringen
Emneansvarlig

Emneansvarlig     

med nødvendig systemstøtte.
Emneansvarlig

Administrasjonssjef v/  

Seksjonssjef Opptak
Prosjektleder digitalisering.

Administrasjonssjef  

v/karriererådgiver

NOKUT (ekstern) og  

studieseksjon (intern)
NOKUT og NIFU

Folkehelseinstituttet 

sammen med 

studentskipnadene
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