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Orientering til Læringsmiljøutvalget om gjennomføring av Studiebarometeret 2018
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomfører NOKUT årlig den nasjonale
spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Undersøkelsen er et verktøy i institusjonenes
kvalitetsarbeid og bidrar til at kommende og nåværende studenter får informasjon om studentenes
opplevde studiekvalitet. Spørreskjema formidles til 2.- og 5.årsstudenter på cirka 1 800 bachelorog mastergradsstudier fra og med tirsdag 23. oktober. Undersøkelsen stenger tirsdag 13.
november kl. 1200.
Markedsføring av undersøkelsen
NOKUT har laget plakater, flyere, presentasjoner og infoark som institusjonene kan bruke til å
orientere egne ansatte og studenter om Studiebarometeret. Informasjonspakken finnes under
punktet «Kampanjemateriell» på http://www.nokut.no/Studiebarometeret/kontaktpersoner
Avdeling for utdanning har oppfordret fakultetene og campusene om å benytte seg av
informasjonsmateriellet, og i tillegg informere om undersøkelsen via sosiale medier og på
infoskjermer der det er mulig.
Resultater fra undersøkelsen og lansering av Studiebarometeret
Institusjonene får grafiske rapporter og rådata om studieprogram på egen institusjon. NOKUT vil
formidle dette ca. 10. desember. Disse dataene, sammen med informasjonen i nettportalen, er
nyttig i institusjonenes eget kvalitetsarbeid. NOKUT tar videre sike på å lansere resultatene fra
undersøkelsen tidlig i februar 2019.
Oppfølging av funn fra Studiebarometeret
Som Læringsmiljøutvalget (LMU) tidligere har blitt orientert om, viser Studiebarometeret fra
2017 at tilbakemelding og veiledning er noe av det norske studenter er minst fornøyde med i sin
studiehverdag. LMU har i sin årsrapport for studieåret 2017/2018 derfor varslet at de ønsker å
sette fokus på funnene i Studiebarometeret som berører undervisning og veiledning av studenter,
omfang av tilbakemelding og veiledning, og studentenes tilfredshet med tilbakemeldingen og
veiledningen som gis. Det vil også være naturlig for LMU å følge opp funnene fra
Studiebarometeret 2018 innenfor disse områdene.
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