
Evalueringsrapport  
Høgskolen i Narvik, Narvik 2010 
 
Tema: Studiemestring, studieteknikk og 
            motivasjon Del II 
     
Antall: 126 stk 
 

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

 

 

Kursets faglige innhold            5,6 
Kursdokumentasjonen     5.5 
Hvordan ble stoffet presentert   5,7 
Utbytte av kurset            5,5 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,6 
Helhetsvurdering av kurset   5,6 
 

KOMMENTARER:  

- Helt fantastisk atmosfære på kurset. 
- Urke er utvilsomt en av landets klart beste seminarholdere. 
- Alt på kurset var veldig bra! 
- Synes kurset har vært svært bra. Håper jeg kommer borti 

flere motivasjonskurs i løpet av mine 5 år her på HiN. 
- Veldig bra kurs! Forandret helt og tydelig mine tanker og 

holdninger til studie situasjonen og en hver situasjon.  



- Kjempebra kurs. Jeg er svært glad jeg begynte på HiN og 
ingen andre skoler. Du er utrolig flink og motiverende. 

- Det er meget godt fokuserte på det faglige utforskende 
emnet. 

- Et fantastisk og underholdende kurs. 
- Veldig bra kurs. 
- Du er veldig presis med start av hver økt. 
- Jeg tror ikke det faglige innholdet kan bli bedre, uten at det 

går ut over selve presentasjonen. 
- Konge bra kurs! 
- Svært bra kurs, svært glad for at jeg var her. 
- Kom for seint til kurset i går, men i dag møtte jeg tidsnok. 

Altså maks utbytte, utrolig mye interessant stoff og 
situasjoner man kjenner seg igjen i. You name it. 

- Enkelte lange økter, men ellers flott! 
- Du presterer stoffet og tankene dine på en meget bra 

måte.  
- Livlig og morsom forelesning! 
- Kjempe interessant kurs og svært bra! 
- Du er fantastisk! 
- Utbytte av kurset merkes nok mer ut i studiet. 
- Kurset er alt for kort. Hvis det hadde vært en dag lengre 

hadde vært svært bra! 
- To ord fantastisk og flott! 
- Jeg var veldig fornøyd med presentasjonen, men jeg 

skulle ønske at kurset varte litt lengre, en dag til kanskje. 


