Studiebarometeret:
Nasjonal studentundersøkelse om kvalitet i utdanningen
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utfører NOKUT årlig en nasjonal
spørreundersøkelse blant norske studenter om deres opplevelse av kvalitet i
studieprogrammene de går på. Undersøkelsen ble gjennomført for første gang
høsten 2013. Resultatene offentliggjøres på www.studiebarometeret.no.
Undersøkelsen sendes ut hver høst til alle 2.- og 5.-års studenter i Norge, noe
som tilsvarer cirka 60 000 studenter.
Undersøkelsen spør studentene hva de mener om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studie- og læringsmiljø
Arbeidslivsrelevans
Undervisning og veiledning
Vurderingsformer
Læringsutbytte
Motivasjon
Studieinnsats
Medvirkning
Praksis

Hvorfor et studiebarometer?
• Gir studentene en viktig stemme i arbeidet med å forbedre
studiekvaliteten
• Gir universiteter og høyskoler nyttig informasjon om studentenes
oppfatning av studiekvaliteten slik at de kan forbedre seg
• Gir samfunnet ny kunnskap om tilstanden i norsk høyere utdanning
Les mer om Studiebarometeret på www.nokut.no/Om-Studiebarometeret

Portalen studiebarometeret.no
Resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres på www.studiebarometeret.no.
Her kan man sammenligne ulike aspekter ved studieprogrammer over hele
landet. Portalen er ikke bare et viktig redskap for institusjonene, men gir
studiesøkere nyttig informasjon for å kunne velge (rett) studieprogram.

Om portalen:
• Finnes på bokmål, nynorsk og engelsk
• Tidsserier
• Egen side med detaljerte data, som svarfordeling og standardavvik

Høy svarprosent er viktig!
• For at Studiebarometeret skal være så representativt som mulig
• For at flere studieprogrammer skal vises med svardata på
studiebarometeret.no
• For at universiteter og høyskoler skal få best mulig informasjon om
studiekvaliteten
Finn ut mer og prøv ut portalen på www.studiebarometeret.no

Fakta om NOKUT
NOKUT er kompetansesenter og
tilsynsmyndighet for utdanninger
ved norske universiteter, høyskoler
og fagskoler. Vi godkjenner nye
studietilbud ved norske læresteder
og fører tilsyn med rundt 4000 utdanningstilbud ved 190 læresteder.

www.nokut.no
NOKUT er kompetansesenter
og godkjenningsmyndighet for
utenlandsk høyere utdanning. Vi
mottar årlig over 5000 søknader
om godkjenning av utenlandsk
utdanning. NOKUT koordinerer, gir
råd og informerer om utenlandsk
utdanning og de norske godkjenningsordningene.

NOKUT utreder, evaluerer og
sammenstiller informasjon om
utdanningskvalitet. Vi arrangerer
konferanser og seminarer om
utdanning og kvalitetsutvikling.
NOKUT har informasjons- og
analysekanalene NOKUT-portalen
og Studiebarometeret.no. Vi driver
toppsenterordningen Sentre for
fremragende utdanning (SFU).

