
        Evalueringsrapport                    
 
UiT Norges arktiske universitet, Narvik  2017 

 
For studenter Bachelor i ingeniørfag BYGG 
i faget BYGGADMINISTRASJON 
 

Tema: Kundestyrt kvalitetsutvikling 

 
Antall: 28 
 

Karakterskala 1- 6, hvor          1 = Svært dårlig 
      2 = Dårlig 
      3 = Ganske godt 
      4 = Godt 
      5 = Meget bra  
      6 = Svært bra 

 

Kursets faglige innhold            5,9 
Kursdokumentasjonen     5.8 
Hvordan ble stoffet presentert   6,0 
Utbytte av kurset            5,8 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,7 
Helhetsvurdering av kurset   5,8 

 
KOMMENTARER: 

- Veldig bra om all undervisning var på denne måten, da ville 
studiet være en lek! 

- Fantastisk engasjement, du kan gjerne overta mer eller mindre 
alle andre forelesninger! 



- Det er veldig engasjerende og veldig motiverende å sitte her. 
Veldig tydelig og lett forståelig språk! 

- Veldig smittende engasjement, og fin start på undervisningen, 
med musikk, bildespill og lys! Forsett slik! 

- Svært godt engasjement! 
- Takk for nok et godt levert undervisningsopplegg fra deg. Viktige 

og lærerike poenger du kom med i forelesningen om kvalitet og 
viktigheten av gjennomgående total kvalitet! 

- Engasjerende foreleser! 
- Du vet hva du prater om. Det er totalkvalitet på arbeidet du 

utfører, du engasjerer og sprer om deg med kunnskap på en 
forbilledlig måte! 

- Engasjerende undervisning som medførte at det var lett å følge 
med. Mye relevant fagstoff, veldig interessant. Svært bra 
atmosfære med blomster, lys og bildespill! 

- Du har mange gode poeng i din undrevisning og har en 
forelesningsmetode som er til etterfølgelse for mange andre 
lærere. 

- Jeg vil at UiT øker totalkvaliteten til ALLE forelesere på hele 
skolen ved campus Narvik. 

- Engasjerte, høyt og tydelig. Lett å følge med i undervisningen, 
jeg mister ikke konsentrasjonen!  

- Veldig interessant kurs som man kan tenke å bruke i fremtiden! 
Veldig viktig med fakta slik det er i virkeligheten! 

- Viktig med tydelig stemme og engasjement når det undervises. 
Blir foreleser monoton blir det også vanskelig å følge med! 

- Jeg synes opplegget var meget bra, ser dette faget kan være 
med på å bygge videre på i entreprenørfaget. 

- Stå på Urke, UiT vil miste en god mann om 3 år! 
- Det var kalt i auditoriet. 
- Undervisningslokalet kunne trengt ett strøk maling, Kvalmende 

gulfarge, dessverre! 
- Svært informative timer! 

 


