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GQAP24.5 Utvärdering av kurser och studiehelheter v ia 
WinhaWille - anvisningar för studerande 

 
Obs WinhaWille ska användas med webbläsare Microsoft Internet Explorer 10.x / 11.x eller 

Mozilla Firefox 23.x. 

 

Genom att i bilden ovan klicka på Studerandesidor öppnas WinhaWille och blankett för utvärdering 

på svenska. Om du klickar på Student pages öppnas WinhaWille och blankett på engelska. 

 

Som studerande loggar du in i bilden nedan med användarkod och lösenord som finns i ditt 

användaravtal.   

 

 
Om du har problem med inloggningen kontakta helpdesk@novia.fi  
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Då funktionsknappen Ge feedback syns på första sidan (se bild nedan) är det möjligt att utvärdera en 

eller flera kurser (studiehelheter) du deltagit i. WinhaWilles begrepp ”studieperiod” motsvarar ”kurs” 

eller ”studiehelhet” i Novia. Ifall ingen funktionsknapp syns i rutan har du kanske glömt att anmäla dig 

via WinhaWille till kursen, eller så har din anmälan till kursen kanske inte ännu godkänts. 

 

 
 

Klicka på Ge feedback och välj därefter, uppe till vänster i rutan som öppnats, 

Förverkligandefeedback. Ur listan som då öppnas (se bild nedan) kan du välja de kurser och 

studiehelheter du deltagit i och kan utvärdera.  

 

Kurser (studiehelheter) är öppna att utvärdera från att läraren har godkänt din anmälan till kursen 

(studiehelheten) ända till 60 dagar efter att den avslutas. 

 

Välj nu den kurs (studiehelhet) du vill utvärdera genom att klicka enligt bilden nedan. Observera att 

samma kurs (studiehelhet) kan ha flera lärare och då kan du utvärdera kursdelarna per lärare. 
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När du klickar på kursens namn (studiehelhetens namn) i bilden ovan, öppnar sig frågeformuläret i 

bilden nedan. 

 

 

 

Frågeformuläret har totalt 8 frågor och det avslutas med Överför feedback eller  Tömma 

 

 

 

Observera! Klicka på Överför feedback så att dina svar sparas och registreras. 

 

När du gett feedback och överfört den har du inte möjlighet att ge feedback flere gånger för samma 
lärare på samma förverkligande. Svaren är anonyma och kan således inte spåras. 

 

Vid frågor och eventuella problem gällande användningen av WinhaWille kontakta studiebyrån på din 
enhet. 


