
Evalueringsrapport  
Høgskolen i Narvik, Narvik 2011 
 
Tema: Studiemestring, studieteknikk og 
            motivasjon Del II 
     
Antall: 137 stk 
 

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     5.7 
Hvordan ble stoffet presentert   5,8 
Utbytte av kurset            5,8 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,8 
Helhetsvurdering av kurset   5,8 
 

KOMMENTARER: 

- Dette var et supert kurs. Tusen takk! 

- Dette var et utrolig bra kurs! Veldig nyttig informasjon man kan ta 
med seg videre i livet! Glad jeg ble med på hele kurset begge 
dagene. 

- Helt utrolig og fantastisk atmosfære på kurset begge dager. 
- Arvid Urke! Du kan selge Josef Fritsel som barnevakt til hvem som 

helst! Stå på! Æ heier på deg! 
- Takk for to nyttige kurs dager. Ha en god helg! 
- Bra med repetisjon av viktige punkter! 



- Arvid Urke er rå bra! Urke er et godt medmenneske. Veldig glad for at jeg 
valgte å være med på hele kurset. Nå ser jeg frem til  
eksamensmestringkurset neste! 

- Urke du er utrolig flink, og et fantastisk medmenneske! 
     Fortsett med DETTE! Stå på! 
- Det er godt å vite at det finnes noen utenom nær familie og venner som  
     viser ekte interesse for andres velvære, på flere plan. 
- Veldig bra kurs, lærte mye av dette. Stå på! 
- Fikk galt kompendium først, men det ble fikset straks på! 
- Takk for to flotte dager, med masse nyttig innputt, og masse positiv energi. 
- Veldig glad for at jeg valgte å komme på dette kurset. Dette tar jeg garantert 

med meg videre. 
- Veldig givende kurs og svært motiverende. 
- Bare litt høyere temperatur i auditorium. 
- Dette var et supert kurs! Tusen takk! 
- Fantastisk inspirerende og morsomt kurs! Glitrende! 
- Fantastisk kurs, gleder meg til å ta i bruk metodene du har presentert. Det 

kunne gjerne vært litt varmere i auditorium. 
- Dette var knall bra kurs. 
- Dataspill er et følsomt tema, særlig å kritisere det. Mange mener at dataspill 

ikke påvirker negativt. 
- Tommelen opp for dette kursopplegget. 
- 1000 takk Arvid, kurset i dag var like godt som i går. 
- Var litt lav romtemperatur i auditorium. Men eller svært  bra kurs. 
- Kalt lokale, ble en distraksjon når vi skulle slappe av. 
- Håper at jeg kan spørre om hjelp med positiv tenkning når jeg jobber med 

studiene. 
- Jeg har mer respekt for det som jeg var skeptisk til i går. Jeg har  
     livserfaring nok til å si at 99% av det du sier er riktig! 
- ALLE med ansvar for ledelse og utdanning bør ha et sånt kurs! Veldig bra  
    og nyttig kurs!  


