
Evalueringsrapport    

    

Kurs for studentmedlemmer og stipendiater FORSKER 
FORBUNDET UiT i TROMSØ 
 

Tema: Eksamensmestring- 
 Hvordan mestre eksamensstress og eksamensangst?  
 
Antall: 35  

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   5,9 
Utbytte av kurset            5,8 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,9 
Helhetsvurdering av kurset   5,8 
 

Kommentarer: 
- Veldig lærerikt og inspirerende kurs! 
- Beste forelesning og kurs jeg har vært på. Ekstremt bra!  
- Motivasjon med forankring i vitenskapen - SUPERT KURS! 
- Utrolig bra kurs! Møtte deg for første gang på utdanningsmessen i 

Trondheim for et år siden og du har vært en inspirasjon siden den 
gang! Tusen takk! 

- Veldig bra kurs! 
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- Kurset var supert utfyllende, informasjonsrik og kjempe 
motiverende for meg! 

- Dette var svært bra eksamensmestringskurs, passet meg veldig 
bra, dette trengte jeg! 

- Helt toppers kurs! 
- Fått svært mye inspirasjon på dette kurset! 
- Kurset var topp, gjerne flere timer for å gå dypere i stoffet. Kurset 

skulle startet kl. 0900 og vart til kl. 1600. 
- Du er svært flink til å formidle fagstoffet, og klarer å holde 

interessen min gjennom hele kurset. Det er godt gjort! Vil gjerne ha 
flere timer på kurset! Kom oftere til oss i Tromsø å kjøre kurs! 

- Veldig glad for utdelt kompendier med lysarkene fra 
presentasjonen. Gjør det mye lettere å følge med i undervisningen, 
og lettere å bruke i etterkant av kurset! 

- Kursleder hadde stort engasjement og var flink å få med å 
engasjere ALLE kursdeltakerne! 

- Synes kurset var en kjempestor hjelp, mye å ta med seg ikke bare i 
eksamenssituasjonen, men også i flere andre tilfeller! 

- Veldig god kursleder, og han skaper inspirasjon og motivasjon!  
    


