Oppsummering av studentevalueringen høsten 2019
Generelt om evalueringen
Høstens studentevaluering ble gjennomført i uke 42 og 43 på bachelor- og masternivå.
I likhet med tidligere semestre ble evalueringen lagt opp slik at studentene skulle svare på spørsmål
om emner de tok inneværende semester. I tillegg ble instituttets programstudenter bedt om å svare
på spørsmål knyttet til studieprogrammet som helhet.
Evalueringen ble sendt på e-post til 533 av våre aktive programstudenter, herunder 354 studenter på
bachelornivå og 179 studenter på masternivå. Informasjon og lenke til evalueringen ble lagt ut i
Canvas, og det ble satt av tid på forelesning i utvalgte emner slik at studentene skulle få tid til å
svare. Totalt 389 studenter svarte på evalueringen hvorav 258 var på bachelornivå mens 131 var på
masternivå. Se nærmere oversikt i tabell 1.
Tabell 1: Respondenter fordelt på nivå, antall og prosent.
*de som mottok invitasjon på e-post
**basert på antall som mottok invitasjon på e-post og antall som svarte

Bachelornivå

Masternivå

Alle

Mulige respondenter*
(antall)

354

179

533

Faktisk respondenter
(antall)
Svarprosent**

258

131

389

72,88

73,18

72,98

Studieprogrammene som helhet
Instituttets programstudenter ble bedt om å svare på spørsmål om programmet som helhet.
Resultatene er gjengitt i tabell 2. Antall respondenter i tabell 2 avviker fra antall respondenter i tabell
1. Avviket skyldes at noen respondenter ikke var programstudenter ved instituttet. Følgelig fikk de
ikke spørsmål om studieprogrammet som helhet.
Tabell 2: Gjennomsnitt, skala 1-5.
*Hvor interessant synes du studiet er? Ikke interessant (1) til veldig interessant (5).
**Hvor vanskelig/krevende synes du studiet er? Fra veldig lett (1) til passe krevende (3) til veldig vanskelig (5).
***Hva synes du om samlet læringsutbytte på studiet? Fra veldig dårlig (1) til veldig bra (5).
*****Hva synes du om studentmiljøet? Fra veldig dårlig (1) til veldig bra (5).

Antall
respondenter
Bachelornivå
Masternivå

128

Interessant
studie
*
4,04

Vanskelighetsgrad
**
3,82

Læringsutbytte
***
3,98

Studentmiljø
****
3,61

131

3,77

3,94

3,57

3,39

Bachelornivå
Studentene rapporterte at de i gjennomsnitt brukte 28,84 timer på studier uken før evalueringen ble
gjennomført (inkl. forelesninger, seminarer, selvstudie etc.).

Masternivå
På masternivå oppgir studentene at de i gjennomsnitt brukte 36,86 timer på studiet uken før
evalueringen ble gjennomført (inkl. forelesninger, seminarer, selvstudie etc.).

