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Velkommen til Studiebarometeret!

Choose language below (English, Norwegian Nynorsk, Norwegian Bokmål, Sami).

Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, svarene kan
forbedre studiekvaliteten! Din høyskole/universitet har opplyst at du studerer:

Svar på undersøkelsen ved å klikke "neste" nederst på siden.
Formål
Studiebarometeret gjennomføres for å fange opp studentenes syn på
utdanningskvalitet. Formålet er å øke studiekvaliteten og gi nyttig informasjon
til høyskoler/universiteter, studenter og andre. Resultatene gir
utdanningsinstitusjonene mulighet til å gjøre forbedringer. I tillegg brukes
resultatene til forskning på utdanningskvalitet. Resultatene publiseres på
studiebarometeret.no som gjennomsnitt per studieprogram. Undersøkelsen
utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Undersøkelsen går til alle studenter i 2. eller 5. studieår, ca 65 000 studenter.
Institusjonen du går på har latt oss hente ut direkte personidentifiserbare
opplysninger (e-postadresse og telefonnr.) og indirekte personidentifiserbare
opplysninger (studieprogram, kjønn, alder, opptaksgrunnlag,
eksamensresultater og statsborgerskap).
Hva innebærer det for deg å delta?
Å delta i undersøkelsen innebærer å fylle ut et spørreskjema. Dette tar ca. 1015 minutter. Alle som svarer er med i trekningen av 5 gavekort på 5 000 kr og
25 gavekort på 1 000 kr.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og du kan når som helst trekke
samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine
opplysninger
All informasjon som samles inn behandles konfidensielt og i samsvar med
personvernregelverket. Det vil ikke bli offentliggjort data som kan identifisere
den enkelte. Rambøll AS bistår NOKUT i gjennomføringen og utsendingen av
undersøkelsen og har tilgang til e-postadresser og telefonnummer frem til
undersøkelsen stenges. NOKUT samarbeider med den enkelte høyskole og
universitet. Disse vil få tilgang til svardata, men ikke identifiserbare
personopplysninger som f.eks. e-postadresse, kjønn og alder.
Bakgrunnsinformasjon utleveres fra institusjonene til NOKUT for alle
studentene, på bakgrunn av en rettslig forpliktelse. Det gjelder også de som
ikke svarer. Dette for å undersøke om svarene vi får er representative, noe
som er svært viktig for å kunne tolke resultatene. Det er mulig å reservere seg
mot dette ved å sende e-post til res-studiebarometeret@nokut.no.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter
forskningsprosjektet?
Direkte personidentifiserbare opplysninger vil slettes av NOKUT senest 1.
oktober 2021. Indirekte personidentifiserbare opplysninger vil lagres av
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NOKUT ut 2025 og av NSD ut 2030, og være tilgjengelig for analyse- og
forskningsformål. Dette forutsetter at du samtykker til dette til slutt i
spørreskjemaet.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
å få rettet personopplysninger om deg,
å få slettet personopplysninger om deg,
å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen
av dine personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra
NOKUT har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen
av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med
personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine
rettigheter, ta kontakt med:
Prosjektgruppa: studiebarometeret@nokut.no
For spørsmål om personvern: NSD – Norsk senter for forskningsdata AS,
på epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17.
Vennlig hilsen NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

Når du svarer på spørsmålene i denne undersøkelsen, ønsker
vi at du tar utgangspunkt i dine samlede erfaringer hittil i ditt
nåværende studieprogram.
Undervisning
Hvor enig er du i følgende påstander?
Ikke enig
(1)

(2)

(3)

(4)

Helt enig
(5)

Vet
ikke

Mer enn 10
ganger

Vet
ikke

De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig
måte
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum
godt
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt

Omfang av tilbakemelding og veiledning
Hvor ofte – hittil i studiet – har du:
Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte på skriftlig arbeid
endelig innlevering

før

Aldri

1-2
3-5
6-10
ganger ganger ganger
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etter endelig
Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte på ikke-skriftlig
arbeid
Fått tilbakemeldinger fra andre studenter på skriftlig eller
Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte
innlevert skriftlig arbeid

ikke-skriftlig arbeid

Diskutert faglige problemstillinger med faglig ansatte
Diskutert din faglige utvikling/resultater med faglig ansatte

Tilbakemelding og veiledning
Hvor tilfreds er du med følgende:
Ikke
(2)
tilfreds (1)

(3)

(4)

Svært
Vet ikke / ikke
tilfreds (5)
relevant

Ikke tilfreds
(1)

(2)

(3)

(4)

Svært tilfreds Vet
(5)
ikke

Ikke tilfreds
(2)
(1)

(3)

(4)

Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på
arbeidet ditt
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive
tilbakemeldinger på arbeidet ditt
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger
på arbeidet ditt
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte

Faglig og sosialt miljø
Hvor tilfreds er du med:
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på
studieprogrammet

Organisering av studieprogrammet ditt
Hvor tilfreds er du med:
Svært
Vet
tilfreds (5) ikke

Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet
(timeplan, studieplan, etc.)
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet

Vurderingsformer
I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre
vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:
I liten grad (1) (2)

(3)

(4) I stor grad (5) Vet ikke

Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum)
Har krevd forståelse og resonnement
Har hatt tydelige kriterier for vurdering
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Har bidratt til din faglige utvikling

Her kan du skrive mer om dine erfaringer med eksamener, innleveringer og
andre vurderingsformer.

Medvirkning
I hvilken grad opplever du at studentene har mulighet for å gi innspill på
innhold og opplegg i studieprogrammet?
I liten grad (1) (2)

(3)

(4) I stor grad (5) Vet ikke

Studieprogrammets evne til å inspirere
I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
I liten grad (1)

(2)

(3)

(4)

I stor grad (5)

Vet ikke

Er stimulerende
Er faglig utfordrende
Bidrar til din motivasjon for studieinnsats

Eget læringsutbytte
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
Ikke tilfreds (1) (2)

(3)

(4) Svært tilfreds (5) Vet ikke

Teoretisk kunnskap
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter
Evne til refleksjon og kritisk tenking
Samarbeidsevne
Muntlig kommunikasjonsevne
Skriftlig kommunikasjonsevne
Evne til å tenke nytt
Evne til å arbeide selvstendig

Eget engasjement
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
Ikke enig
(1)

(2)

(3)

(4)

Helt enig
(5)

Vet
ikke

Jeg er motivert for studieinnsats
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som
tilbys
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Jeg møter godt forberedt til undervisningen
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy

Forventninger
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
I liten grad
(2)
(1)

(3)

(4)

I stor
Vet
grad (5) ikke

Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg
som student
De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte
læringsaktiviteter
De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte
læringsaktiviteter
De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg
som student

Bruk av digitale verktøy
Med digitale verktøy mener vi for eksempel:
Digitale læringsplattformer (Canvas, Blackboard, It's learning, etc.)
Programvare (Excel, Stata, MatLab, Photoshop, etc.)
Sosiale medier (Forum, Facebook, etc.)
Nettbaserte verktøy og medier (Youtube, Kahoot, Google Drive, etc.)
Videoopptak, streaming, podcast, etc.
I hvilken grad opplever du følgende:
(1) I liten
(2)
grad

(3)

(4)

(5) I
stor
grad

Vet ikke/
brukes ikke

Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt
involvert i undervisningen
De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke
digitale verktøy i undervisningen
Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som
er relevante for fagområdet
Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på
studieprogrammet mitt

Overordnet tilfredshet
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
Ikke enig (1) (2)

(3)

(4) Helt enig (5) Vet ikke

Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på

Tidsbruk på faglige aktiviteter
Anslå hvor mange timer per uke, i gjennomsnitt
(ikke medregnet ferier), du bruker på:

hittil på dette studiet
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Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og
veiledning, samt praksis hvis relevant)

Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet
gruppearbeid, etc.)

Betalt arbeid
Anslå hvor mange timer per uke, i gjennomsnitt
medregnet ferier), du bruker på:

hittil på dette studiet (ikke

Betalt arbeid

Praksis

Praksis foregår ofte på en ekstern arbeidsplass, for eksempel på sykehus,
skole, bedrift (ekstern praksis). Praksis kan også være internt på
høyskolen/universitet, for eksempel på internklinikk ved institusjonen
(intern praksis). Praksis kan være valgfri eller obligatorisk.
Har du hatt praksis som en del av studieprogrammet ditt?
Ja
Nei

Har du hatt mulighet, eller kommer du til å ha mulighet, til å ha praksis som
en del av studieprogrammet ditt?
Ja
Nei

Har du hatt mer enn en praksisperiode i løpet av studieprogrammet, ber vi
deg svare for den praksisperioden du hadde sist (uavhengig av om det
var før eller etter koronakrisen). Dersom du er i praksis nå, ber vi deg svare
for nåværende praksisperiode.

Hvor tilfreds er du med:
Ikke
(2)
tilfreds (1)

(3)

(4)

Svært
tilfreds
(5)

Vet ikke /
ikke relevant

Informasjonen du fikk i forkant av praksisperioden
Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på
praksisperioden
Hvordan praksisperioden passet inn i studieløpet
Veiledningen underveis i praksisperioden
Læringsutbyttet du fikk fra praksisperioden
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Arbeidsoppgavenes relevans for det du studerer
Hvordan studieprogrammet legger opp til refleksjon om
erfaringer fra praksisperioden

Tilknytning til arbeidslivet

Her ønsker vi at du tenker på den informasjonen og de mulighetene du
får via både studieprogrammet ditt og andre aktører på institusjonen,
som for eksempel karrieresenter og studentforeninger.
I hvilken grad opplever du følgende:
I liten
grad (1)

2

3

4

I stor
grad(5)

Vet ikke /
ikke
relevant

Jeg får god informasjon om hvordan kompetansen min kan
brukes i arbeidslivet
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er
relevante for meg
Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen
kompetanse til potensielle arbeidsgivere
Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks.
som gjesteforelesere/kursholdere)
Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i
samarbeid med arbeidslivet

Du mottar dette spørsmålet siden du er sykepleiestudent og trolig har tatt
eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. NOKUT har nå startet et prosjekt
om dette emnet. Vi ønsker derfor å sende deg en separat undersøkelse med
noen spørsmål i forbindelse med dette. Vi håper at du vil delta!
Ja, jeg ønsker å delta.
Nei, jeg ønsker ikke å delta.
Jeg tok ikke faget Anatomi, fysiologi og biokjemi i 2019.

Spørsmål om koronapandemien
Alle universiteter og høyskoler stengte campus fra 12.mars, og vårsemesteret 2020 ble
svært annerledes. Du vil nå få ﬂere spørsmål om hvordan du opplevde studiesituasjonen
din i denne perioden.

Koronapandemien: innledende spørsmål
Da campus stengte, hadde du ansvar for barn hjemme som en følge av stengt
barnehage/skole?
Ja
Nei

Da campus stengte, hadde du tilgang på egnet sted for å jobbe med studier?
https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreSurveyPrintDialog?surveyid=1204435&locale=nb&printBackground=false…

7/13

20.10.2020

SurveyXact

Ja, tilgang på god arbeidsplass
Ja, tilgang på arbeidsplass, men ikke godt egnet (pga. plassmangel, støy, dårlig ergonomi,
e.l.)
Nei

Hvor stor andel av undervisningen din foregikk nettbasert før 12. mars 2020?
Ingenting
Under halvparten
Over halvparten, men ikke alt
Alt

Har noen av følgende forhold hindret deg fra å delta på nettbasert
undervisning?
I liten/ingen
grad

I noen
grad

I stor
grad

Vet ikke / ikke
relevant

Digital infrastruktur (tilgang på egen datamaskin, dårlig
nettforbindelse, etc.)
Egen digital kompetanse
Ansvar for barn/hjemmeskole
Hindringer relatert til plassmangel hjemme (ikke god nok
arbeidsplass)
Annet

Koronapandemien: undervisningstilbudet
Fikk du like stort undervisningstilbud etter 12. mars og resten
av vårsemesteret som opprinnelig var satt opp?
Her tenker vi på hvor mye undervisning du fikk, uavhengig av om det var nettbasert
eller ikke.
Jeg fikk tilsvarende mengde undervisning
Omfanget av undervisningen ble noe redusert
Omfanget av undervisningen ble betydelig redusert

Opplevde du at noen av følgende aktiviteter ble avlyst på
grunn av nedstengingen etter 12. mars og resten av
vårsemesteret?
Dersom ak viteten ble gjennomført digital, lpasset eller kortet ned, regner vi den ikke som
avlyst.
Nei

Ja, en gang

Ja, flere ganger

Ja, alt

Ikke aktuelt / ikke planlagt våren 2020

Forelesning og seminar
Laboratorieøvelser
Praksis
Feltarbeid/datainnsamling
Utenlandsopphold
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Ble det endringer i omfanget av følgende undervisnings- og arbeidsformer
etter nedstengingen 12. mars og resten av vårsemesteret?
Ikke aktuelt / ikke planlagt våren
2020

Mindre
brukt

Like mye
brukt

Mer brukt

Forelesning
Seminar
Gruppe uten lærer
Innleveringsoppgaver
Praksisperioder
Feltarbeid / ekskursjon / egen
datainnhenting
Laboratorieøving
Annen praktisk øving

Hvordan opplevde du det faglige utbyttet av undervisningen etter 12. mars og
resten av vårsemesteret, sammenlignet med vanlig undervisning før 12.
mars?
Mye dårligere
Dårligere
Omtrent likt
Bedre
Mye bedre

Tror du at du på grunn av endringene i undervisning etter 12.mars og resten
av vårsemesteret vil komme til å bli forsinket i studiet?
Nei
Ja, mindre enn et semester
Ja, et semester eller mer
Vet ikke

Koronapandemien: påstander om undervisningen
Hvor enig er du i de følgende påstandene om undervisningen etter 12. mars
og resten av vårsemesteret.
Helt
uenig
(1)

2

3

4

Helt Vet ikke /
enig
ikke
(5)
relevant

Underviserne lagde gode opplegg for nettbasert undervisning
Underviserne var flinke til å engasjere studentene i diskusjoner på
nett
Mangelfull digital kompetanse blant underviserne påvirket
undervisningskvaliteten negativt
Lærestedet ga meg god informasjon om hvordan undervisningen
skulle foregå
Underviserne oppfordret oss studenter til å gi innspill til
forbedringer av den nettbaserte undervisningen

Koronapandemien: påstander om egen deltakelse i
undervisning
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Hvor enig er du i de følgende påstandene om egen deltagelse i
undervisningen etter 12. mars og resten av vårsemesteret.
Helt uenig
(1)

2

3

4

Helt Vet ikke / ikke
enig (5)
relevant

Jeg deltok mer aktivt i undervisningen da den foregikk på
nett
Jeg syntes undervisningen på nett var mindre motiverende
Veiledning over nett fungerte godt som et alternativ til vanlig
veiledning for meg
Jeg ville ha lært mer hvis jeg kunne ha vært fysisk til stede
på lærestedet

Hvor enig er du i de følgende påstandene om egen deltagelse i
undervisningen etter 12. mars og resten av vårsemesteret.
Helt
uenig (1)

2

3

4

Helt
Vet ikke /
enig
ikke relevant
(5)

Når undervisningen var tilgjengelig i opptak, var det større
sjanse for at jeg fikk den med meg
Når undervisningen var tilgjengelig i opptak så jeg på den flere
ganger
Jeg foretrakk live-streamet undervisning fordi det ga anledning
til å stille spørsmål
Det var lettere å la være å delta på nettbasert undervisning enn
fysisk undervisning
Selv om undervisningen var live-streamet var det lite anledning
til å stille spørsmål

Koronapandemien: eksamen
Ble eksamensformen endret (f.eks. hjemmeeksamen i stedet for
skoleeksamen) våren 2020?
Ja
Nei

Hvor enig er du i de følgende påstandene om eksamen/vurdering våren 2020?
Helt
uenig
(1)

2

3

4

Helt Vet ikke
enig / ikke
(5) relevant

Hjemmeeksamen passet godt for det studieprogrammet jeg tok
Nettbasert hjemmeeksamen hadde mer utfordrende oppgaver enn en
vanlig skoleeksamen
Når eksamensformen måtte endres, synes jeg det var rimelig at det
ble gitt bestått/ikke bestått i stedet for bokstavkarakter

Koronapandemien: påstander om psykososiale forhold
Hvor enig er du i de følgende påstandene om psykososiale forhold etter 12.
mars og resten av vårsemesteret 2020?
Helt uenig
(1)

2

3

4

Helt Vet ikke / ikke
enig (5)
relevant

Jeg følte meg mer ensom
Jeg opplevde det som vanskeligere å strukturere
studiehverdagen
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Jeg opplevde det som tidsbesparende å slippe å reise til
lærestedet
Jeg savnet det sosiale studiemiljøet
Min studiemotivasjon ble lavere
Jeg opplevde mindre prestasjonspress
Jeg fikk mer ro over livet mitt
Jeg fikk økonomiske problemer, på grunn av permittering /
mindre deltidsjobbing
Jeg var bekymret for at jeg selv eller venner og familie skulle
bli smittet og syke

Koronapandemien: spørsmål om tidsbruk
Hvordan påvirket situasjonen etter 12. mars hvor mye tid du brukte på
følgende aktiviteter:
Mindre tid

Like mye tid

Mer tid

Undervisning
Egenstudier
Betalt arbeid

Koronapandemien: spørsmål om høstsemesteret
Hvor stor andel av undervisningen din høsten 2020 foregår nettbasert?
Ingenting
Under halvparten
Over halvparten, men ikke alt
Alt

Koronapandemien: avsluttende spørsmål
Hvor enig er du i de følgende påstandene?
Helt
uenig
(1)

2

3

4

Helt Vet ikke
enig / ikke
(5) relevant

Koronasituasjonen har gjort meg mer positiv til nettbasert
undervisning
Koronasituasjonen har vist at fysiske møter er helt nødvendig for
læring
Koronasituasjonen har gjort meg mer bekymret for framtiden (for
studieprogresjon eller karriere)
Nettbaserte forelesninger kan i stor grad erstatte fysiske
forelesninger, uten at det går ut over læringsutbyttet
Nettbaserte seminarer/gruppeundervisning kan i stor grad erstatte
fysiske seminarer, uten at det går ut over læringsutbyttet

Informasjon om deg
Institusjonen du går på har, blant annet, gitt oss informasjon om
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studieprogrammet ditt og studieår. Vi ber deg om å oppgi litt mer
bakgrunnsinformasjon. Denne informasjonen skal kun brukes til
forskning.

Kryss av for dine foreldre / foresattes høyeste fullførte utdanning:
Utdanning på grunnskolenivå
(barne- og ungdomsskole)

Utdanning fra
videregående
opplæring

Høyere utdanning, til og med 4
år (inkludert fagskole)

Høyere utdanning,
4,5 år eller mer

Vet Ønsker ikke
ikke
å svare

Mor
Far

Kjønn
Mann
Kvinne
Annen kjønnsidentitet
Ønsker ikke å svare

Kommentarer
Har du noen ønsker eller ideer som kan forbedre studieprogrammet?
Eventuelle kommentarer du oppgir vil bli sendt - anonymt - til institusjonen
din og kan bidra til utvikling av studieprogrammet ditt.

Her kan du gi tilbakemelding til NOKUT på hvordan du synes spørreskjemaet
fungerer.

Samtykke til kobling av opplysninger
For å redusere antall spørsmål i skjemaet har vi fått en del
bakgrunnsinformasjon om deg (blant annet kjønn, alder, opptaksgrunnlag,
eksamensresultater og statsborgerskap) fra utdanningsinstitusjonen din. For
forskningsformål ønsker vi å koble denne informasjonen med svarene i
spørreskjemaet. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke
publiseres på en måte som kan identifisere enkeltpersoner. Prosjektet er meldt
til NSD - Norsk senter for forskningsdata AS
Jeg samtykker i at opplysningene i skjema kan kobles med mine
bakgrunnsdata
Ja
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Nei

Fremtidig kontakt
NOKUT arbeider kontinuerlig for å forbedre spørreskjemaet. I tillegg ønsker vi
å få større innsikt i hvorfor studentene svarer slik de gjør.
Dersom du er villig til å svare på noen oppfølgende spørsmål senere, vennligst
oppgi e-postadressen din under.
Du vil maksimalt bli kontaktet av oss for to undersøkelser i løpet av 2021 og vi
vil slette din e-postadresse i løpet av 2021. Dersom du samtykker til dette, ved
å oppgi din e-postadresse under, innebærer det at vi i denne perioden kan
koble din e-postadresse med data fra spørreskjemaet og med indirekte
identifiserende opplysninger om deg. Dette er opplysninger om alder, kjønn,
opptaksgrunnlag, eksamensresultater og statsborgerskap.
Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke publiseres på en måte
som kan identifisere enkeltpersoner. Prosjektet er meldt til NSD - Norsk senter
for forskningsdata AS.
E-postadresse

Takk for at du svarte på årets undersøkelse. Resultatene blir publisert på
www.studiebarometeret.no i starten av februar.
Med vennlig hilsen,
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning)
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