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Jonny Roar Sundnes

Fra: Marie-Louise Damen <Marie-Louise.Damen@nokut.no> på vegne av 

Underviser <Underviser@nokut.no>

Sendt: 24. februar 2017 10:51

Til: Underviser

Emne: NOKUTs Underviserundersøkelse 2017 - Forespørsel om oversending av e-

postadresser og bakgrunnsinformasjon for vitenskapelig ansatte

Vedlegg: UU_adresse_bakgrunnsinformasjon_mal.xlsx

Hei, 

 

Du får denne e-posten som kontaktperson til NOKUTs Underviserundersøkelse. Vi håper at du igjen kan hjelpe oss med 

datainnsamling. NOKUT ønsker å få tilsendt senest 07.04.2017 e-postadressene og bakgrunnsinformasjon til de 

vitenskapelig ansatte ved din institusjon til gjennomføring av årets undersøkelse. Under forklarer vi noe om 

undersøkelsen og om det vi trenger fra deg som kontaktperson. 

 

Underviserundersøkelse i mai-juni 2017 

Etter en vellykket pilotundersøkelse i 2016, gjennomfører NOKUT i mai-juni 2017 en fullskala Underviserundersøkelse 

for alle vitenskapelige ansatte. Målet med Underviserundersøkelsen er å få fram et representativt bilde av de 

vitenskapelig ansattes vurderinger av kvalitet i norsk høyere utdanning. 

 

Tidsplan 

Frist for innlevering av adresse- og bakgrunnsinformasjon: fredag 7. april 2017. 

Utsendelse av lenken til det digitale spørreskjemaet: medio mai 2017. 

Undersøkelsen stenges: medio juni 2017. 

 

Spørreskjemaet 

Spørreskjemaet tar omtrent 15 minutter å besvare. Spørsmålene handler bl.a. om undervisning og veiledning, 

studentenes læringsutbytte, læringsmiljø og eksamens- og vurderingsformer. For alle som ikke har hatt undervisning i 

de siste to årene avsluttes skjemaet etter første spørsmål. Spørreskjemaet lagres i samarbeid med en referansegruppe 

nedsatt av Universitets- og høgskolerådet (UHR) og NOKUT bruker fjorårets erfaringer i revidering av skjemaet.  

 

Personvern 

Deltakelse i undersøkelsen er frivillig. Prosjektet er meldt til Norsk Senter for forskningsData (NSD). All informasjon vil bli 

behandlet konfidensielt, og det skal ikke offentliggjøres data som gjør det mulig å identifisere den som svarer. Ved 

prosjektets slutt i desember 2017, vil direkte personidentifiserende opplysninger (e-postadresser) slettes. Indirekte 

personidentifiserende opplysninger som kjønn og alder blir lagret for forskingsformål fram til 2020 av NSD. 

 

Hvilke data sender NOKUT til institusjonene? 

Institusjonene får anonymiserte individdata (uten direkte eller indirekte opplysninger) for egen institusjon etter 

gjennomføringen. NOKUT tar dessuten hensyn til personvern ved bruk av forhåndsdefinerte terskelverdier: Institusjoner 

må ha et tilstrekkelig høyt antall svar per utdanningstype før NOKUT sender individdata. Resultater på et overordnet 

nivå (utdanningstype) blir publisert på den offentlig tilgjengelige nettportalen Studiebarometeret.no. NOKUT tar hensyn 

til terskelverdier før publisering av resultatene.  

 

Hva trenger NOKUT? 

For å gjennomføre undersøkelsen trenger NOKUT e-postadresser og bakgrunnsinformasjon til de aktuelle vitenskapelig 

ansatte. Undersøkelsen omfatter de fleste undervisnings- og forskningsstillinger slik de er kategorisert i DBH 
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(http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/stillingskoder.action), samt rekrutteringsstillinger. Unntatt er personer med 

stillingsbenevnelsen Forsker og Forskningssjef. Det handler om følgende stillingsbenevnelse:      

-        Amanuensis 

-        Dosent (førstestilling) 

-        Førsteamanuensis (førstestilling) 

-        Førstelektor (førstestilling) 

-        Høgskoledosent (førstestilling) 

-        Høgskolelektor 

-        Høgskolelærer 

-        Professor (førstestilling), inkludert Professor 2 

-        Undervisningsdosent (førstestilling) 

-        Universitetslektor 

Vi ber om følgende bakgrunnsinformasjon (og e-postadresse):  

•        fakultetsnavn  

•        stedkode (hvis tilgjengelig og relevant) 

•        ‘campus’ eller et annet geografisk betegnelse (hvis tilgjengelig og relevant) 

•        stillingsbenevnelse, evt stillingskoder  

•        fast/midlertidig ansettelse  

•        fulltids-/deltidsansettelse 

•        kjønn  

•        alder 

Benytt det vedlagte excelarket for oversending av informasjonen. Du må lagre excelarket som «beskyttet arbeidsbok» 

og «kryptert med passord». Excelarket sendes til underviser@nokut.no, senest på fredag 7. april 2017. Passord sendes 

via SMS til 48669327 ved å nevne institusjonsnavn.  

 

Ta gjerne kontakt (underviser@nokut.no) hvis du har spørsmål!  

 

 

Vennlig hilsen, 

  

Marie-Louise Damen 

Seniorrådgiver 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 

Tlf: (+47) 22530517 

Følg oss på Twitter: @nokut_no 

www.nokut.no 

 
 


