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Kanaler / aktivitet Milepæl  Ansvarlig  Kommentar  

Ny versjon av studiebarometeret.no 
publiseres 

26. mai NOKUT  

Svarfrist for innspill på tema i 
spørreskjemaet 

29. mai UiO Sendt 

Svarfrist for valgbare spørsmålsbatterier 20. september UiO Intern frist 6. september. Svart sendt og UiO sa nei til å benytte seg av 
valgbare spørsmålsbatterier i 2017.  

Fokusgrupper for NOKUT på UiO  8. september NOKUT/SP/AF Gode tilbakemeldinger fra NOKUT på at dette hadde vært fruktbart.  

Tillatelse til uttrekk av data fra FS 31. august AF Ok.  

NOKUT-seminar om Studiebarometeret 19. september AF og FAK  

Bestilling av infomateriell Avhengig av når 
det er klart fra 
NOKUT 

AF, SP og FAK  

Planleggingsmøte med fakultetene 16. oktober kl. 
1430-1545 

AF og FAK Utdeling av promoteringsmateriell fra NOKUT.  

Eventuelle fakultetsinterne grep for å få opp 
svarprosentene, konkurranser e.l.  

Må ev være klart 
før 24. oktober 

FAK Her må fakultetene selv ta initiativ til ev. konkurranser. Noe 
promoteringsmateriell vil vi motta fra NOKUT, men ev premier ut 
over dette må dekkes av fakultetet selv. 

Spørreskjema sendes ut 24. oktober NOKUT  

Institusjonene får lenken med 
svarbarometeret 

ca. 26. oktober NOKUT Vi må følge opp 

1. purring  26. oktober NOKUT  

Spørreskjemaet stenges 14. november kl. 
1200 

NOKUT  
 

Institusjonene får rådata/institusjonsrapporter ca. 10. desember NOKUT Vi må følge opp 

Resultatene lanseres Tidlig i februar 
2018 

Alle Beredskap i forhold til mulige medieoppslag. Rektors blogg? 

Informasjon til Utdanningskomiteen 19. september AF  

Informasjon til studentutvalgene Oktober   SP   
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Informere programledere og 
studiekonsulenter på programmene 

Oktober FAK/SENTRA  

Kontakte programutvalgene for mulig 
samarbeid  

Oktober Institutt/ program Samarbeide om å nå ut med informasjon i forelesninger eller stands  

Monitor på infosenterne  20. oktober FAK, SENTRA 
og AF 

 

Bestille flyere og plakater Avhengig av når 
det er klart fra 
NOKUT 

FAK og SP 
melder inn behov 
til AF 

 

Reklameartikler med SBs logo Fordeles på møtet i 
oktober 

AF, SP  og FAK  

Henge opp flyere og plakater 20. oktober FAK/SENTRA 
og SP  

Enhetene og SP har ansvaret for å dele ut flyerne og henge plakatene 
opp. Husk bibliotekene.  

Nettside for studenter med lenke til 
spørreskjemaet.  

20. oktober AF (avdeling for 
fagstøtte) 

 

Beskjed på programsidene 20. oktober AF/Terje Utkastet til informasjonstekst fra NOKUT er blitt bearbeidet slik at det 
er fokus på å motivere studentene til å svare på undersøkelsen: 

Mål kvaliteten på ditt studieprogram! 
 
24. oktober kommer Studiebarometeret – en undersøkelse om 
kvaliteten på ditt studieprogram. Bidra til å heve kvaliteten på ditt 
studieprogram og svar på undersøkelsen! 
www.studiebarometeret.no 

Beskjed på Mine studier 20. oktober AF/Terje  

Aktuelt- sak på http://www.uio.no/studier/ 20. oktober AF/Terje  

Aktuelt- sak på fakultetssidene 20. oktober FAK/SENTRA  
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Muntlig informasjon på flest mulig arenaer 
som f.eks. forelesninger, stands i 
fellesområder, fakultetsfester 

24. okt. – 14. nov  ALLE Informasjon i undervisningen er det tiltaket som har vist seg mest 
effektivt for å høyne svarprosenten, og enhetene anmodes om å 
prioritere dette arbeidet.  

Rektor blogg 24. oktober Lise og Kirsti Publiseres ifm lanseringen av Studiebarometeret, eventuelt også ifm 
lanseringen av resultatene i februar 2018 

Facebook 20. okt – 14. nov Elisabeth  

Presentasjon av resultatene i 
Utdanningskomitéen 

Januar/februar 2018 AF Før eller etter lanseringen? 

Analyser av rådata Fom 10. desember AF og FAK  

Tiltak for å vise studentene at resultatene blir 
brukt til videre utvikling av studiekvaliteten 
ved UiO 

Fortløpende Alle  

Arbeidsstue for å jobbe med rådataene og 
opplæring i bruke av dem 

9.1. kl. 1200-1545 AF inviterer FAK 
og SP 

Prosjektrom GULA i 2. et. i LS. Dere får en introduksjon til dataene, 
og kan deretter om ønskelig få assistanse til å arbeide med egne data så 
lenge dere måtte ønske innenfor den oppsatte tidsplanen.  

Evalueringsmøte med alle involverte etter 
lanseringen 

Avhengig av 
endeling 
lanseringsdato 

Alle  


