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Saken gjelder
Høsten 2014 deltok UiS for andre gang i den nasjonale studentundersøkelse Studiebarometeret.
Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT.
Resultatene fra studentundersøkelsen presenteres på studiebarometeret.no og viser studentenes
vurderinger av studiekvaliteten i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Resultatene
gjøres tilgjengelig på portalen i begynnelsen av februar hvert år, i god tid før søknadsfristen til høyere
utdanning.
Studiebarometeret gir kunnskap om hva studentene mener om kvaliteten på studieprogrammene de tilbyr.
Dette har stor interesse for kommende studenter (og av og til også for media). Den største nytteverdien av
resultatene er likevel informasjon og innsikt som universitetene og høyskolene selv kan hente ut av
studiebarometeret. Den enkelte institusjon får også tilgang til informasjon om egne studier på et mye mer
detaljert og anvendelig nivå enn det som legges ut på studiebarometeret.no.
Fjorårets resultater viste at norske studenter stort sett er fornøyde med studiet, læringsutbyttet og
arbeidslivsrelevansen. Likevel var det mange som ønsket seg bedre undervisning, mer forskningsdeltakelse
og bedre oppfølging. Resultatene fra årets undersøkelse samsvarer i stor grad med fjorårets. Det er likevel
en del variasjon i resultatene når en går mer detaljert inn på data for ulike utdanningstyper og
studieprogram.
Studiebarometeret
Universitets- og høyskoleloven forutsetter at studentevalueringer inngår i vurderinger av studiekvaliteten,
og forutsetter at slik informasjon benyttes til å forbedre kvaliteten i studiene. Studiebarometeret er den
sentrale kilden til slik informasjon på nasjonalt nivå, og vurderes både av institusjonene, NOKUT og
departementet som et viktig bidrag i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten. Studiebarometeret gir
mulighet for å sammenligne resultatene med tilsvarende programmer ved andre norske læresteder på en
bedre og mer effektiv måte enn tidligere, og for studiesøkere og studenter gir studiebarometeret.no
informasjon som kan være utslagsgivende for valg av studier og studiested. Departementet og NOKUT
legger også stor vekt på resultatene, og vil i økende grad trekke dem inn i styringsdialoger med
institusjonene.
Studiebarometerets viktigste bidrag vil være data som kan brukes i arbeidet med å sikre og videreutvikle
kvaliteten i studieprogrammer ved den enkelte institusjon. Undersøkelsen komplementerer lærestedenes
egne studentundersøkelser, og vil i en del tilfeller kunne erstatte deler av disse. Studiebarometeret
forholder seg til Norges tilknytning til det høyere europeiske utdanningsområdet (EHEA) gjennom at
studiebarometeret er knyttet opp mot departementets og NOKUTs profileringsverktøy (‘NOKUT-blomsten’
og ‘KD-blomsten’), som alle relaterer seg til det europeiske U-Multirank-intiativet. Både UiS og flere av de
andre institusjonene i ECIU 1-konsortiet deltar i U-Multirank-samarbeidet 2. U-Multirank er en europeisk
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European Consortium of Innovative Universities. http://eciu.web.ua.pt/default.asp
U-Multirank er et europeisk konsortium som er forankret i CHEPS (Universitetet i Twente), og som mottar betydelig
støtte blant annet fra EU. Universitetet i Twente er et av våre søsteruniversiteter i ECIU.
http://www.utwente.nl/bms/cheps/
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kartlegging (som UiS også deltar i) av ulike aspekter ved høyere utdanning, blant annet studiekvalitet og
læringsmiljø.
Ved gjennomføringen av Studiebarometeret i 2013, lyktes vi ved UiS i meget liten grad med å mobilisere
studentene. UiS hadde en deltakelse på 17 % og var den av institusjonene som hadde klart lavest
deltakelse, slik at behovet for å lykkes bedre i 2014 var åpenbart. Gjennom et godt samarbeid om
informasjon og markedsføring der StOr, fakultetene og faglærerne var sentrale aktører, oppnådde UiS en
deltakelse på 31 % i 2014. Av 2580 inviterte studenter, deltok 781. NOKUT lanserte resultatene fra
studiebarometeret 3. februar 2015, og på møtet vil det bli gitt en presentasjon av sentrale trekk fra årets
studiebarometer.
Studiebarometeret på UiS – utdanningsdirektørens vurdering
Studiebarometeret vil stå stadig mer sentralt som kilde til informasjon om studiekvalitet og læringsmiljø i
norsk høyere utdanning i årene framover. Ved UiS vil vi benytte denne informasjonen i så stor grad som
mulig i vårt arbeid med å sikre og utvikle kvaliteten i vårt studietilbud. For å få så mye som mulig ut av
denne informasjonen vil det være viktig at vi oppnår mye bedre engasjement og mye høyere svarprosent.
Utdanningsdirektøren vil derfor be Utdanningsutvalget om å ha høy oppmerksomhet på studiebarometeret
og hvordan det kan inngå i utvalgets plan for 2015 og videre framover.
Universitetets datavarehus nærmer seg nå en fase hvor vi kan begynne å ta systemet i bruk.
Kvalitetskontoret har bedt om at tallene fra studiebarometeret legges inn i datavarehuset, og at det
utarbeides rapporter som gjør studiebarometerets informasjon enklere tilgjengelig for dem som kan gjøre
seg nytte av slik informasjon. Utdanningsdirektøren inviterer derfor utvalget til å diskutere hvordan
informasjonen fra studiebarometeret kan gjøres nyttig for de ulike aktørene i arbeidet med studiekvalitet,
og da særlig hva slags rapporter som bør gjøres tilgjengelig for studenter, fagmiljøer, institutt, fakultetene
og de sentrale utvalgene.

Stavanger, 03.02.2015

Kristofer Henrichsen
Utdanningsdirektør
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Lisa Dahl Keller, NOKUT, januar 2015.
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