
       Evalueringsrapport         

 

For studenter UiT Norges arktiske universitet i Narvik,2019 

 

Tema: Eksamensmestring- Hvordan mestre 

              eksamensangst og eksamensstress? 
 
Antall: 78 
 

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

 
 

Kursets faglige innhold            5,8 
Kursdokumentasjonen     5.9 
Hvordan ble stoffet presentert   6,0 
Utbytte av kurset            5,8 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,8 
Helhetsvurdering av kurset   5,8 
 
Kommentarer:  

- Kurset hjelper meg med å se på meg selv i et nytt og mer positivt 
lys! Tusen takk for det! 

- Kurset var ekstremt bra og jeg tenker at jeg har hatt veldig godt 
utbytte av det! 

- Veldig bra kurstilbud. Både studiemestrings kurset og eksamens- 
mestrings kurset har virkelig hjulpet meg å slappe av og ikke 
stresse i studie. 



- Liker at du er så engasjert og motiverende lærer. Det var kalt i 
lokalet. 

- Veldig deilig at noen med «autoritet» her på skolen forstår og kan 
utdype hvorfor studenter kan slite i studie og på eksamen. Får 
følelse av forståelse og engasjement for suksess! 

- Meget bra kurs, glad jeg kom på kurset i dag, dette burde vært 
obligatorisk for ALLE studenter!  

- Svært bra kurs, presentasjonen holder til 7. 
- En veldig trivelig forelesning og svært innholdsrikt kurs! Tusen takk 

skal du ha! 
- Veldig bra kurs! 
- Kjempebra kurs! Kjenner at tankegangen blir mer og mer positiv! 
- Veldig givende kursdag, som jeg virkelig kommer til å ha nytte av i 

studie og i fremtidig jobb! 
- Meget bra at du er så engasjert! 
- Helt fantastisk kurs, dette kan du! 
- Svært bra kurs. Skal ta i bruk det jeg har lært etter beste evne! 
- Jeg ville satt pris på litt mindre fokus på det holistiske, og mer fokus 

på virkelige scenarier!  
- Tusen takk for et godt gjennomført kurs, Urke! 
- Veldig innholdsrikt kurs, det har vært meget lærerikt! 


