
        Evalueringsrapport                    
 
UiT Norges arktiske universitet, Narvik 2019 

 
For studenter Bachelor i ingeniørfag BYGG 
i faget BYGGADMINISTRASJON 
 

Tema: Kundestyrt kvalitetsutvikling 

 
Antall: 23 
 

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

 

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

 
KOMMENTARER: 

- Dette var meget viktig forelesning. Jeg skulle ønske ALLE 
lektorene her ved UiT skulle bli som deg. Kort fortalt har jeg lært 
svært mye (utbytte) på dette kurset! 



- Flere av foreleserne på UiT burde lære seg å være motiverende 
på denne måten! 

- Vil bare gi tilbakemelding om at forelesningen er svært bra! 
- Flott med en slik Universitetslektor/ Forleser. 
- Svært motiverende og interessant kurs! 
- Helt konge som vanlig Arvid! 
- Ingen spesifikke forbedringer. 
- Denne forelesningen er meget viktig! 
- Du snakker tydelig og du er svært kunnskapsrik. Men best av alt 

du formidler din kunnskap på enkelt måte. Tusen hjertelig takk! 
- Svært behagelig å høre på, jeg blir mer motivert! 
- Jeg synes det var en meget bra presentasjon! 
- Lærte nye begreper det var fordelen med denne 

presentasjonen! 
- Faglig innhold tydelig formidlet og veldig relevant for bygg og 

anlegg, så takk! 
- Veldig engasjerende måte å formidle faget på. Enkelt å henge 

med! 
- Forsett å være engasjert! 
- Dine egne erfaringer flettes veldig bra inn i innholdet av 

presentasjonen. Helt topp! 
- Veldig interessant fag! 
- Svært bra kurs, men stort tema, liten tid! 
- Det var meget bra presentasjon, lærte mye relevant for fremtidig 

ingeniør jobb! 
- Veldig engasjerende og entusiastisk! 
- Meget god foreleser. Fremlegger stoffet med selvsikkerhet og 

engasjement. Man blir interessert i å lære mer om tema. 
- Skjønner at dette er viktig for oss når vi kommer ut som 

ingeniører! 
- Tydelig og klar i talen. Lett å følge med fordi fagstoffet 

presenteres tydelig å motiverende! 
- Grunnen til mitt utbytte av timene er fordi jeg er en smule trøtt 

og avsporet litt. Men du er flink å presentere stoffet! 
 
 


