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Studiesuksess ved UiO - Status og tiltak 

Bakgrunn 
Det er et mål for UiO å løfte studiepoengproduksjonen per student. Tilstandsrapporten for høyere 
utdanning 2016 viser at UiO har lavest gjennomsnitt avlagte studiepoeng blant universitetene i 
Norge. Det er imidlertid store variasjoner internt på UiO. 

Det finnes et betydelig datagrunnlag og undersøkelser knyttet til dette saksfeltet, men det erkjen-
nes at vi i liten grad vet hvilke tiltak som faktisk virker mht. økt studiesuksess. Med studiesuksess 
mener vi studentenes evne til å fullføre sine studier, dvs. raskere gjennomføring og redusert frafall.  
UiOs ledelse mener det er viktig å få et bedre kunnskapsgrunnlag for tiltak knyttet til dette områ-
det, og har derfor tatt initiativ til en analyse av studiesuksess ved UiO. 

Formål og leveranse 
Målet med oppdraget er å gi universitetsstyret oversikt over status på studiesuksess ved UiO i na-
sjonal sammenheng og på de ulike fakultetene, også gjennom å vise fram eksisterende undersøkel-
ser og analyser utført på UiO og nasjonalt. Arbeidet kan danne grunnlag for prioriteringer i den 
kommende årsplan- og budsjettprosessen.  

En rekke undersøkelser og studier er utført på UiO og nasjonalt som kan gi viktig innsikt i årsaker 
til manglende studiesuksess. Av disse kan nevnes studentundersøkelser ved UiO, Studiebaromete-
ret, kandidatundersøkelser og arbeidsgiverundersøkelser. Analysen tar også sikte på å beskrive 
erfaringer fra relevante andre universiteter og/eller høyskoler i Norge som har lykkes i å øke stu-
diesuksessen. Særlig fokus vil bli rettet mot førsteårstudenter, hvor frafallet er størst, og samspillet 
mellom tiltak på overordnet og lokalt nivå. 

Målet er å levere en rapport for styremøtet i februar 2017. Dette vil også gi styret grunnlag for å 
definere behov for evt. videre analyse på området. 
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