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Resultatanalyse per 2018
Innledning
Universitetsstyret behandlet 12.3.19 V-sak 5 «Årsrapport 2018 inkl. avlagt årsregnskap 2018» som
redegjør for hva UiO har oppnådd i 2018. Dette notatet går gjennom de åtte resultatindikatorene
som gir UiO resultatbaserte midler i tildelingen, med hovedfokus på studiepoeng og kandidater
samt prosjektmidler fra EU og NFR. For hver av indikatorene presenteres en sammenlikning med
utvikling på hhv UiB og NTNU.

Om resultatindikatorene og resultatanalysen
Bakgrunn
Vel 1,8 milliarder kroner, eller nærmere 1/3 av den direkte institusjonsbevilgningen til UiO, beregnes på grunnlag av oppnådde resultater på totalt 8 indikatorer – 3 av dem innenfor utdanning og 5
innenfor forskning. Denne saken redegjør for resultatutviklingen på alle 8 indikatorer.
Resultatindikatorene måler viktige sider ved universitetets virksomhet, men naturligvis ikke alle
viktige sider. Når vi i denne saken er opptatt av indikatorenes økonomiske betydning, er det ikke
fordi det er den eneste betydningen som er interessant – for flere av indikatorene er det kvaliteten
bak de oppnådde resultatene som virkelig teller. Det er imidlertid lettere å telle kvantitet enn å
måle kvalitet. Denne saken er derfor ikke en fyllestgjørende redegjørelse for alle aspektene ved
UiOs resultater.
Studieresultater
Kunnskapsdepartementet er eksplisitt kritiske til UiO når det gjelder studieresultater. Universitetsstyret har uttrykt en klar forventning til at arbeidet med den kommende strategien adresserer utfordringene på utdanningsområdet. Dette har også vært tema i samtaler mellom universitetsledelsen og de enkelte fakultetene med sikte på oppfølging i de interne utviklingsavtalene.
Selv om UiO opplever en bedring når det gjelder avlagte studiepoeng per student, ligger resultatet
for 2018 fortsatt under det nasjonale gjennomsnittet. Andelen studenter som ikke avlegger ett
eneste studiepoeng i løpet av et semester, ligger på noe under 30 % (men andelen har vært jevnt
synkende i mange år).
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Gjennomføringen til ferdig kandidat er også lav – målt ved antall kandidater etter normert studietid + ett år som andel av startende studenter:
-

40 % på bachelornivå
75 % på masternivå
Oppunder 80 % på ph.d.-nivå

Prosjektmidler fra NFR og EU
Det er mange likheter i UiOs søknadsaktivitet til Forskningsrådet og EU. UiOs vitenskapelig ansatte sender klart flest søknader til programmer med frie midler (FRIPRO, ERC og MSCA), men
forholdsvis få søknader til tematiske programmer. Denne tendensen har forsterket seg de senere
årene. Samtidig ser vi at fleste midlene å søke på, både i Forskningsrådet og EU, i større grad hører
til de tematiske- og bredere sammensatte programmene.
NTNUs høye tildelinger fra de tematiske områdene i EU og Forskningsrådet indikerer at UiO har et
uutnyttet potensial for å utnytte bredden i eksterne kilder.

Forslag til vedtak

Universitetsstyret ber om at universitetsdirektøren følger opp fakultetene og andre enheters resultater gjennom oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan og utviklingsavtalene med hver enhet – både
når det gjelder studiepoeng/kandidater og eksterne midler fra EU/Forskningsrådet.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Ellen Johanne Caesar
direktør virksomhets- og økonomistyring

Vedlegg:
Resultatanalyse pr. 2018.
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Sammendrag
Nedenfor gir vi en kort oppsummering av de viktigste funnene for hver av de åtte resultatindikatorene:
1. Avlagte studiepoeng representerer inntekter til UiO på vel 900 millioner kroner. Som vi viser
på side 7, er antallet avlagte studiepoeng både volummessig og målt per student høyere enn
på lenge. To forklaringer peker seg ut: Det ene er at antallet studenter som ikke avlegger studiepoeng overhodet, reduseres. Vi ser også et redusert frafall første studieår. UiOs resultater
ligger imidlertid under det nasjonale gjennomsnittet.
2. Antall kandidater øker sakte, men gjennomføringen er særlig svak på bachelornivå. Ett år etter normert studietid er det gjennomsnittlig 40 % av antall startende studenter som har fullført graden. På master- og profesjonsstudier er tallene bedre.
3. Antallet utvekslingsstudenter er i vekst, og de to siste årene gjelder dette særlig utreisende
studenter.
4. Antall doktorgrader ligger ca. 10 % under toppårene 2012-2014. Det skyldes færre startende
ph.d.-kandidater, og det er neppe utsikter til særlig bedring i tallene framover.
5. Når det gjelder den vitenskapelige publiseringen, ser vi at det ved UiO publiseres stadig mer,
både volummessig og målt per vitenskapelig årsverk. 2/3 av publiseringen skjer med åpen
tilgang.
6. Tildelte EU-midler viser en utflating etter en lang periode med sterk vekst.
7. Tildelte midler fra Forskningsrådet viser en nedgang i 2018 etter tre år med kraftig vekst.
8. Øvrige BOA-midler er på samme nivå som tidligere.
Vi framhever særlig utfordringene på utdanningsområdet og når det gjelder midler fra EU/Forskningsrådet:
•

Vi presenterer i på side 6-7 i resultatanalysen en oversikt over et typisk studieløp på bachelornivå. Data om registrering, studiepoeng og gjennomføring gir en mulighet til å identifisere
særlige utfordringer. 4 slike momenter peker seg ut:
a)
b)
c)
d)

•

Mottaket av nye studenter
Overgangen til andre semester
Valgmulighetene i andre studieår
Avslutningen

Midler fra EU/Forskningsrådet ser ut til å flate ut etter en vekstperiode. Vi identifiserer på
side 16-18 i resultatanalysen en felles utfordring overfor begge finansieringskilder: søknadsaktivitet og uttelling i store, tematiske programmer.

2

V-sak 4 - side 4 av 22

Innledning
Dette notatet refererer resultater per 2018 for resultatindikatorene i finansieringssystemet. De 8 indikatorene er følgende:
Utdanning
Forskning

Åpen ramme
Studiepoeng
Kandidater
Utveksling
Doktorgrader

Lukket ramme

Publisering
EU-midler
NFR-midler 1
BOA-midler 2

Åpen ramme innebærer en regelstyrt
økonomisk uttelling uten noe øvre tak på
bevilgningen.
Lukket ramme innebærer et øvre tak på
resultatuttellingen – noe som fører til at
institusjonene konkurrerer seg imellom
om uttelling basert på hver enkelt institusjons andel av de samlede resultatene.

Deler av gjennomgangen i dette notatet er hentet fra UiOs årsrapport, som ble styrebehandlet
12. mars 2019. Framstillingen nedenfor er imidlertid konsentrert om de 8 resultatindikatorene, og
spesielt de resultatene som gjelder studiepoeng/kandidater og midler fra EU/Forskningsrådet. Vi viser også data over et lengre tidsspenn – ofte for hele perioden 2005-2018, i tillegg til at vi gir data for
de enkelte fakultetenes bidrag til resultatene. Framstillingen i denne gjennomgangen inneholder
også sammenlikninger på institusjonsnivå med NTNU og UiB.
Datakilde er Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) med mindre annet angis særskilt.

Særskilte utfordringer
UiO er et forskningsintensivt universitet med stor faglig bredde og har i 2018 startet en fornyet satsing på utdanning. En styrking av koblingen mellom forskning og utdanning skal virke samlende og
kvalitetshevende, styrke profilen innad og utad, og samtidig være bred nok til å romme UiOs faglige
mangfold. Den skal gjøre UiO i stand til å gi samfunnet kandidater som kan bidra til å løse vår tids
store utfordringer.
Universitetsledelsen har i 2018 arbeidet målrettet for å utvikle den strategiske dialogen med fakultetene og støttemiljøene om utdanningskvalitet. Arbeid for mer systematisk tilbakemelding til studentene, merittering av undervisning, samt arbeid for å sikre bedre gjennomføring i utdanningsløpene
har vært prioriterte oppgaver. I 2018 har det vært et særskilt fokus på oppgradering av læringsmiljøet, både gjennom digitalisering av undervisning og gjennom omfattende modernisering av fysiske
læringsmiljøer.
En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med forbedring av utdanningskvaliteten, er arenaer
som stimulerer til og legger til rette for kunnskaps- og erfaringsdeling, et solid kunnskapsgrunnlag for
beslutninger, en systematisk satsing på utdanningsledelse og velfungerende støttefunksjoner for utdanningsutvikling. En viktig prioritering i dette arbeidet er videreutvikling av UiOs nyetablerte senter
for læring og utdanning (LINK).
I stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet» formuleres tydelige forventninger til institusjonenes arbeid
med å heve utdanningenes kvalitet og status. Oppfølgingen av kvalitetsmeldingen er tett sammenvevd med og gir god drahjelp til UiOs egen satsing på utdanning.

NFR = Norges forskningsråd
BOA = bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet – som i prinsippet også omfatter EU- og NFR-midler, men i
denne sammenhengen utgjøres av eksterne midler fra andre kilder enn EU og NFR.

1
2

3

V-sak 4 - side 5 av 22

UiO har i flere år arbeidet målrettet med å forbedre gjennomføringen og redusere frafallet. Resultatene er fremdeles langt svakere enn UiO ønsker, men det er gledelig at gjennomføringen er forbedret
fra 2017 til 2018 både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Vi merker oss at UiO-studentene har vesentlig lavere andel organiserte læringsaktiviteter enn landsgjennomsnittet, og er i gang med å følge
opp dette. Vi ser kritisk og systematisk på hvordan vi følger opp den høye andelen studenter som
ikke avlegger studiepoeng første studieår.
-----------UiO har i mange år hatt en vekst i inntektene fra EU og Forskningsrådet. Imidlertid ser det nå ut som
om veksten er stoppet opp. UiO har om lag samme inntekt fra EU som i 2016, mens Forskningsrådsinntektene for første gang på flere år gikk tilbake i 2018. Derimot ser vi fortsatt en vekst i antall søknader til EU samt en mindre økning i søknader til Forskningsrådet.
For å sette utviklingen inn i en kontekst, redegjøres det nærmere for UiOs aktivitet i EU og Forskningsrådet med utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva kjennetegner UiOs utvikling de senere årene?
Hvordan er UiOs utvikling sammenlignet med NTNU og UiB? Hvilke programmer søkes det til – og
hvor får UiOs forskere tilslag? Hvilke fellestrekk ser vi ved UiOs profiler for søknadsaktivitet til EU- og
Forskningsrådet?
Det er mange likheter i UiOs søknadsaktivitet til Forskningsrådet og EU. UiOs forskere sender klart
flest søknader til programmer med frie midler (FRIPRO, ERC og MSCA), men forholdsvis få søknader
til tematiske programmer. Denne tendensen har forsterket seg de senere årene. Samtidig ser vi at
største andene midler å søke på, både i Forskningsrådet og EU, i større grad tilfaller de tematiske- og
bredere sammensatte programmene.
NTNUs høye tildelinger fra de tematiske områdene i EU og Forskningsrådet viser at UiO har et uutnyttet potensial for å utnytte bredden i eksterne kilder.

Resultatindikatorenes plass i finansieringen
Den direkte institusjonsbevilgningen til universiteter og høyskoler (UH-sektoren) er bygget opp med
en basiskomponent og en resultatkomponent.
Basiskomponenten utgjør 68 % av bevilgningene og inneholder først og fremst grunnfinansiering av
et antall studieplasser og finansiering av et nærmere angitt tall på rekrutteringsstillinger. I tillegg er
basiskomponenten resultatet av alle endringer som har skjedd over statsbudsjettet i de årene den
enkelte institusjon har eksistert.
Resultatkomponenten utgjør 32 % av
bevilgningene og gir økonomisk uttelling for oppnådde resultater på 8
indikatorer. Ser vi på UiO særskilt, representerer resultatindikatorene inntekter i 2019 på vel 1,8 milliarder
kroner. De ulike indikatorene har
svært forskjellig betydning, økonomisk sett. Figuren viser resultatinsentivene som andel av samlet resultatuttelling. Studiepoeng- og kandidatinsentivet står for nærmere 2/3 av
alle resultatbaserte midler til UiO i
2019 og gis med åpen ramme. Bedrede studieresultater representerer derfor et betydelig potensial for økte inntekter til UiO.

4
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Både Kunnskapsdepartementet (KD) og universitetets eget styre har markert utålmodighet når det
gjelder behovet for å bedre utdanningsresultatene ved UiO. I tillegg til potensialet for økte inntekter
har dette begrunnelser både for den enkelte, for fagene, for samfunnet og for omdømmet:
•
•
•
•

For den enkelte ved å bedre mulighetene for å lykkes
For fagene ved å bedre kvaliteten på en av universitetets kjerneoppgaver
For samfunnet gjennom utdanningen av gode kandidater
For omdømmet ved å oppnå omtale som et godt sted for utdanning

Spørsmålet om økonomiske insentiver virker,
er stort og omfattende. Figuren til høyre viser
indikatorene relative økonomiske betydning
som blå søyler sammenholdt med resultatutvikling i prosent som oransje søyler. Et overflatisk blikk på figuren viser at sammenhengen
mellom økonomisk betydning og resultatutvikling er svak. Det er mulig at andre forhold enn
den rene økonomiske uttellingen, f.eks. den
allmenne og ledelsesmessige oppmerksomheten om spørsmål vedr. vitenskapelig publisering og midler fra EU, har hatt vel så stor betydning.
Til slutt i denne delen av resultatanalysen viser
vi også UiOs andel av noen av resultatene i
2018 for den statlige UH-sektoren. Det framkommer med all tydelighet at UiO dominerer
forskningsfeltet, men har en mye lavere andel
av resultatene når det gjelder utdanning. Bevilgningsandel er tatt med for orienteringens
skyld.

5
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Studentreisen – fra opptak til ferdig bachelorkandidat
Indikatorene «studiepoeng per student» og «kandidater» forteller oss om studentenes produksjon
og gjennomføring. Men indikatorene gir oss ingen innsikt i hva som skjer med studentene i løpet av
et programstudium. For å gi en bedre forståelse av det som kan benevnes som «studentreisen», er
det utarbeidet et flytskjema som gjenfinnes på neste side. Her har vi fulgt et gjennomsnittlig kull ved
et av UiOs større bachelorprogrammer. Hensikten er å vise hva som skjer med kandidatene underveis
– hva betyr eksempelvis mottaksuke, oppfølging, emnevalg og utveksling for studentenes gjennomføring?
Studentreisen begynner før studentene ankommer UiO. Av alle tilbud som gis, er det et mindre antall som takker ja til tilbudet, og enda færre som faktisk møter til studiet. Antallet tilbud er justert slik
at man forventer at det antallet som faktisk møter er tilsvarende antallet studieplasser på programmet.
1) Første kritiske punkt er mottaksuken. Det er i varierende grad påkrevd å delta. For å være
regnet som møtt ved UiO er minimumskravet å være registrert og meldt til eksamen. Faglig
deltagelse i mottaksuken varierer også. Det er relativt vanlig at fagleder, studieadministrasjon og bibliotek er involvert. Et formål er å etablere faglig-sosial kontakt mellom nye studenter.
Etter mottaksuken er studentenes primærkontakt med UiO via undervisningen, selv om ulike
programmer kan ha andre tiltak rettet direkte mot førstesemesterstudentene.
2) Andre kritiske punkt er overgangen til andre semester. Påminnelse om registreringsfrister og
hvilke emner som skal tas kommende semester sendes til studentene. Det er i mindre grad
etablert personlig mottak til andre semester, men studentene fortsetter med undervisning
knyttet nærmeste fagmiljø. Studenter som ikke har funnet seg til rette i løpet av tiden fram
mot 15. april, kan tenkes å søke over til andre studieprogrammer og studiesteder.
3) Tredje kritiske punkt er andreåret. Det preges typisk av at studentene skal velge støttefag og
bevege seg bort fra fagmiljøet som studieprogrammet har sin primærtilknytning til. Det er
risiko for at det å miste kontakten med kjent fag og fagmiljø. Å måtte velge emner som ikke
er kollisjonssikret med hensyn til undervisning og eksamen leder til en viss usikkerhet.
Det tilbys ofte informasjonsmøter om valg av støttefag og utveksling, men årene etter førsteåret er i mindre grad ferdig tilrettelagt med klare kontaktpunkter for studentene. Studentene
i samme startår gjør forskjellige valg og deltar i ulike fagmiljøers undervisning. Noen er kanskje blitt forsinket i henhold til studieplanen og henger etter sine opprinnelige medstudenter.
4) Fjerde kritiske punkt er avslutningen. De studentene som ikke er ferdige til normert tid, og i
alle fall ferdige innen ett år på overtid, står i reell fare for å ikke klare å fullføre studieløpet.

6

V-sak 4 - side 8 av 22

De fleste som oppnår graden etter normert tid, gjør det i løpet av det første
året, men det finnes også dem som bruker enda mer tid. De 20 som vi her refererer til, er registrert som ferdig kandidat etter normert tid, uavhengig av
hvor lang tid de faktisk har brukt.
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Studiepoeng
Studiepoeng per student (heltidsekvivalent)
har økt de tre siste åra – fra 41,9 i 2015 til
43,6 i 2018. Dette er en gledelig utvikling som
indikerer at UiOs studenter som startet høsten 2016 og høsten 2017 i større grad avlegger eksamen og at det store frafallet første
studieår ser ut til å modereres noe.

Hvis det er slik at færre studenter per lærer
gir større sannsynlighet for å lykkes, burde vi
kanskje sett enda bedre resultater: i 2005 var
det 21 studenter per lærer 3, mens tallet i
2018 var 16.
Som resultatindikator i finansieringssystemet
er det bare avlagte studiepoeng som gjelder.
Vi viser derfor studiepoengproduksjonen
2005-2018 sortert på finansieringskategoriene
A-F. Det er ikke noen oppsiktsvekkende utviklingstrekk å spore, men vi ser:
•
•

54,0
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
Antall

Av de større fakultetene har MN, SV og UV
den beste utviklingen de seinere åra, dvs. etter 2011. Det siste året spesielt ser vi en klar
forbedring ved HF.

Studiepoeng per student
56,0

42,0
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
26,0
UiO

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
38,0 37,6 40,2 38,2 37,6 37,9 43,2 42,3 42,3 42,2 41,9 42,2 43,1 43,6

TEOL 29,8 34,8 34,5 30,5 30,7 29,6 34,8 38,1 36,3 36,8 38,7 39,5 40,1 35,3
JUR

46,0 38,1 41,3 39,2 40,4 38,7 49,3 45,0 46,4 44,6 44,4 44,9 44,7 44,1

MED 50,2 48,8 52,8 48,2 49,0 47,2 48,0 48,3 47,4 49,1 48,5 46,6 49,3 48,7
HF

31,9 32,6 35,3 32,4 32,3 33,4 37,7 37,4 37,2 36,8 35,5 37,4 37,0 39,1

MN

37,4 38,4 38,6 37,8 36,5 36,3 41,3 39,9 40,1 40,7 41,1 40,9 41,8 42,5

OD

51,3 56,0 52,9 53,5 52,8 50,6 53,0 49,2 51,2 46,7 46,9 46,4 51,2 50,7

SV

35,4 35,6 39,4 38,1 36,4 38,3 42,5 42,7 42,3 42,1 41,4 42,0 43,1 43,9

UV

43,3 43,4 44,0 44,6 35,5 41,7 45,3 45,1 44,6 45,5 45,7 45,8 48,5 48,2

økning i kategoriene B (farmasi/psykologi), C (masternivå i realfag) og D
(masternivå innen HumSam)
nedgang i kategori F (bachelornivå innen HumSam).

Nedenfor sammenlikner vi antall avlagte studiepoeng per student for de tre største universitetene – NTNU, UiO og UiB. Som vi ser
ligger NTNU klart over UiO/UiB, og det gjelder
både før etter fusjonsprosessene. Imidlertid
har både UiO og UiB en bedre utvikling enn
NTNU siste to år. Verdt å merke seg er at UiOs
resultater jevnt over er noe bedre enn UiBs.

Med «lærer» forstår vi her bl.a. årsverk innen stillingskategoriene professor, professor II, førsteamanuensis og
lektorstillinger – alle sammen lønnet innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet. Eksternt finansierte stillinger
og forskere/rekrutteringsstillinger inngår ikke.
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Figuren til høyre viser at andelen studenter
som avlegger 30 studiepoeng per semester
øker betydelig både for bachelorstudier og
årsenheter, mens andelen som avlegger 0 studiepoeng synker jevnt.
For enkeltemnestudenter er studiepoengproduksjonen stabilt svak; høsten 2018 var det
om lag 60% som ikke tok eksamen. NTNU avviklet sin enkeltemneordning i 2007, og UiO
ser nå kritisk på omfanget av sin ordning.

Kilde: STAR/Felles studentsystem.

Kandidater
Kandidattall som gir uttelling i finansieringssystemet, er bare tilgjengelig fra og med 2015.
Lektorene er fordelt på de respektive fakulteter som er med i lektorprogrammet. Figuren til
høyre viser svak økning mht. antall kandidater.
JUR har en klar nedgang siste år, mens MN har
en klar økning siste to år og SV siste år.

Figuren ovenfor viser antall kandidater ved
NTNU, UiB og UiO. Den tydeligste tendensen
er at UiO har en langt lavere vekst enn NTNU
og UiB, se prosenttallene i figuren.
I 2018 økte gjennomføringsgraden både på bachelor- og masternivå. Tabellen nedenfor viser tall for
gjennomført utdanning på normert tid. Andelen studenter som gjennomfører bachelor- og masterutdanning på normert tid er fremdeles for lav. Årsakene er mange og sammensatte. Studentene får
barn eller kan bli syke underveis i studiene, noen bytter studieprogram og mange har et rimelig og
forståelig behov for å bruke litt mer tid. UiO følger derfor nøye med også på hvor mange studenter
som fullfører med ett eller to års ekstra studietid.
Styringsparameter
Andel kandidater som gjennomfører på normert tid (bachelor)
Andel kandidater som gjennomfører på normert tid (master)

2015
29,8
40,8

2016
30,2
43,3

2017
30,1
42,1

2018
31,8
44,8
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Kandidattallene for treårige
bachelorprogram øker fra
ca. 30 % til nærmere 40 %
hvis vi legger til ett år ekstra
studietid. Det skjer ikke noe
vesentlig om vi legger til to
år. For toårige mastere øker
andelen fullførte fra drøyt
40 % til nærmere 70 % hvis
vi legger til ett år ekstra studietid, og den øker opp mot
75 % hvis vi legger til to år.

Kilde: STAR/Felles studentsystem.

Tall fra Felles studentsystem indikerer at rundt 4 % av bachelorstudentene og 8-10 % av master- og
profesjonsstudentene til enhver tid er registrert med permisjon, og andelene vil være enda høyere
hvis vi ser dem over et helt studieløp. På bachelor- og profesjonsstudiene er drøyt halvparten av permisjonene knyttet til fødsel eller sykdom, mens det på master er om lag 70 %. Dette forklarer på
ingen måte frafallet, men bidrar til å utdype og nyansere tallene for gjennomføring på normert tid.
Bachelor

Master

Gjennomføringstida til ferdig kandidat varierer en del mellom fakultetene. De tre figurene til venstre viser denne variasjonen for
hhv. bachelor-, master- og profesjonsstudier.
Vi har målt gjennomføringen ved å se på antall ferdige kandidater ett år etter normert
studietid som andel av antall startende studenter på studieprogrammet. Datakilde her
er STAR/Felles studentsystem.
BACHELOR
Av de større fakultetene ligger HF og MN under gjennomsnittet (HFs andel ligger så vidt
over 30 %), mens SV ligger noe over gjennomsnittet.
MASTER
På masternivå ligger fortsatt HF under snittet,
mens både MN og SV ligger over.

Profesjon

PROFESJON
Av profesjonsstudiene er det særlig lektorgprogrammet (ved UV) og jusstudiet som har
gjennomføringstall under gjennomsnittet.
Også samfunnsøkonomi ved SV ligger godt
under gjennomsnittet.
------UiO følges også særskilt opp mht. kandidattall på lærer- og helsefaglige profesjonsutdanninger. Med unntak for tannlegestudiet
(der OD mister mange til medisinerstudiet
ved UiO) viser tallene at UiO i hovedsak får
fram det fastsatte tallet på kandidater.
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Utveksling
Internasjonal studentutveksling, målt som
studenter på utvekslingsopphold sett i forhold til antall registrerte studenter, har fordoblet seg i perioden 2005-2018.
HF, og deretter SV, er de to fakultetene som
har bidratt aller mest til dette resultatet.
Når det gjelder finansiering, teller man utvekslingsopphold (både inn- og utreisende
studenter) av minst 3 måneders varighet og
som skjer innenfor en institusjonell avtaleramme. Imidlertid øker den finansielle uttellingen med 50 % dersom det er snakk om utreisende studenter innenfor programmet
Erasmus+.
Tabellen over antall utreisende Erasmus+studenter viser da også en klar økning fra
2014 til 2018. Figuren nederst til høyre gir
forholdet mellom innreisende og utreisende
utvekslingsstudenter tilbake til 2005. Lenge
var det slik at økningen i antall utvekslingsstudenter i sin helhet skyldtes innreisende
studenter. Dette har endret seg etter 2015.
Sammenlikner man NTNU, UiB og UiO når
det gjelder antall utvekslingsstudenter som
andel av antall registrerte studenter – se figur rett nedenfor, ser vi at UiB har de beste
resultatene. UiO har den klareste forbedringen. For NTNU er det trolig at fusjonene
fra og med 2016 påvirket dette resultatet
negativt.

Utreisende / Erasmus+
2013
TEOL
JUR
MED
HF
MN
OD
SV
UV
fakultetene sa

2014

2015
25
10
40

25
100

2016
30
25
55
10
5
50
5
180

2017
90
70
140
10
5
80
10
405

2018
75
40
105
10

65
50
155
10

90
20
340

105
35
420

Statsråden har for øvrig varslet at den kommende stortingsmeldingen om internasjonal mobilitet vil
inneholde ambisiøse krav til nivået på studentutveksling.
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Doktorgrader
Det er en klar nedgang i antall doktorgrader
fra toppåra 2012-2014. Det er trolig at antallet doktorgrader vil synke ytterligere i åra
framover pga. færre startende ph.d.-kandidater, ikke minst fordi Forskningsrådet finansierer færre doktorgradsstipender enn før.
I 2018 ble det avlagt 468 doktorgrader, en
nedgang på 27 fra 2017. To av fakultetene
(MED og MN) står for mer enn 70 % av antallet doktorgrader i 2018.
De tre største institusjonene i Norge når det
gjelder antall avlagte doktorgrader er i rekkefølge mht. gjennomsnittlig antall per år siste
fem år: UiO/483, NTNU/367 og UiB/227. Det
er en viss utvikling å spore ved at NTNU ser
ut til å ha økende antall doktorgrader, mens
UiO har fallende.
Departementet har en såkalt nasjonal styringsparameter som gjelder andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år. Tabellen under viser tallene for NTNU, UiB og
UiO:
Andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo

2014
67,8
74,0
65,1

2015
64,6
77,4
65,8

2016
72,3
65,3
66,7

2017
69,4
70,7
63,3

2018
75,9
68,8
66,0

Tallene varierer noe fra år til år, men vi ser at jevnt over ligger både NTNU og UiB over UiOs nivå.
Spesielt for UiO kan det ellers være verdt å merke seg to poenger:
1. UiO overoppfyller forpliktelsene som følger av statsbudsjettets tall for antall rekrutteringsstillinger. I 2018 ble det gitt finansiering gjennom den direkte institusjonsbevilgningen for 940
rekrutteringsstillinger (stipendiat og postdoktor) til UiO. 4 Det rapporterte tallet på antall årsverk i disse stillingskodene var 1 080, dvs. 15 % høyere.
2. UiO bestemmer selv fordelingen av stipendiater og postdoktorer. Vi kan observere en tendens til at en stadig større andel av rekrutteringsstillingene er postdoktorer. Denne andelen
var i 2018 på 18 %. I 2006/2007 var andelen 10 %. Fordelingen mellom stipendiat- og postdoktorstillinger har naturligvis betydning for antallet doktorgrader, men også for muligheten
til å ivareta folk som har fullført doktorgradsarbeidet.

I tillegg kommer naturligvis rekrutteringsstillinger med eksterne finansiering, f.eks. fra EU, Forskningsrådet og
andre.

4
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Publisering
I den øverste figuren gir vi antall publiseringspoeng per vitenskapelig årsverk. Publiseringspoengene er her gitt etter ny tellemåte tilbake
til 2013. 5 Det er mulig å spore en positiv utvikling på UiO-nivå, kanskje aller mest på et
fakultet som UV.
I finansieringssammenheng er det antallet
publiseringspoeng som teller – se nederste figur. Det framgår med stor tydelighet at den
nye tellemåten, i tillegg til å øke antallet publiseringspoeng, først og fremst hadde betydning for realfaglige og helsefaglige miljøer.
Vitenskapelig publisering deles inn i to nivåer;
nivå 2 representerer de publiseringskanalene
(tidsskrifter og forlag) som fagmiljøene selv
har nominert som de fremste innen sine fagfelt. Nasjonalt sett skal publiseringen på nivå 2
utgjøre om lag 20 % av all publisering. Av universitetene ligger UiO aller høyest med en andel av nivå 2-publikasjoner på 30,7 % i 2018.
Sammenlikner vi UiO med NTNU og UiB (se figuren nedenfor) der vi måler publiseringspoeng per vitenskapelig årsverk, ser vi:
•
•
•

Ny tellemåte fra 2015 medførte flere
publiseringspoeng per vitenskapelig
årsverk
UiO har en svak oppgang.
De svakere resultatene ved NTNU fra
2016 skyldes antakelig fusjonsprosessen der høyskoler med svakere publiseringspraksis ble en del av NTNU.

Ny tellemåte ble innført fra 2015, men internt på UiO har vi beregnet publiseringspoengene etter denne nye
tellemåten tilbake til 2013.

5
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Åpen tilgang
UiO støtter regjeringens mål om at alle vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal
være åpent tilgjengelige. For å nå dette målet implementerte UiO vinteren 2017/2018 nye retningslinjer for vitenskapelige ansatte og forskningsadministrativt ansatte. Tiltakene hadde svært god effekt. Vel 80 % av UiOs omkring 5 450 vitenskapelige artikler fra 2018 ble avlevert til UiOs vitenarkiv.

Kilde: Cristin/Tableau.
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EU-inntekter
Fram til og med 2016 var EU-inntektene sterkt
økende. De siste åra representerer en utflating på et litt lavere nivå. 6
Verdt å merke seg er imidlertid en klar vekst
ved SV. Denne veksten gjelder også 2017 og
2018.
EU-inntekter målt per vitenskapelig årsverk,
ref. figuren rett nedenfor, ligger i 2018 like
under nivåene ved NTNU og UiB. Sammenliknet med disse to institusjonene har det skjedd
en betydelig endring fra 2016 til 2018.

Forskningsrådsinntekter
Inntektene fra Forskningsrådet lå lenge stabilt, men økte så med bortimot 100 mill. kroner i året de tre åra 2015-2017. Vi ser en nedgang i 2018 på omtrent 5 % fra året før. Det
er en nedgang for tre av de fire fakultetene
som henter flest forskningsrådsmidler.
Måler vi forskningsrådsinntekter per vitenskapelig årsverk, ser vi at UiO ligger like over
nivåene ved NTNU og UiB, ref. figuren rett
nedenfor.

6

Alle beløp på denne siden både for EU- og forskningsrådsinntekter er gitt i 1000 kroner.
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Mer om utfordringene vedr. EU og Forskningsrådet
UiO har i mange år hatt en vekst i inntektene fra EU og Forskningsrådet. Imidlertid ser det nå ut som
om veksten er stoppet opp. UiO har om lag samme inntekt fra EU som i 2016, mens Forskningsrådsinntektene for første gang på flere år gikk tilbake i 2018. Derimot ser vi fortsatt en vekst i antall søknader til EU samt en mindre økning i søknader til Forskningsrådet.
For å sette utviklingen inn i en kontekst, redegjøres det nærmere for UiOs aktivitet i EU og Forskningsrådet med utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva kjennetegner UiOs utvikling de senere årene?
Hvordan er UiOs utvikling sammenlignet med NTNU og UiB? Hvilke programmer søkes det til – og
hvor får UiOs forskere tilslag? Hvilke fellestrekk ser vi ved UiOs profiler for søknadsaktivitet til EU- og
Forskningsrådet?

Forskningsrådet
UiOs inntekter fra Forskningsrådet har de siste fem årene
vært stigende, men med et
fall i 2018. Antall søknader
har steget med over 30 % i
perioden 2014-2018, mens
tilslagsprosenten har falt fra
om lag 24% til i underkant av
20%, se til høyre. 7
Nasjonalt kan vi observere en økning i Forskningsrådets bevilgninger på nær 3 milliarder kroner i
årene 2013-2017 (tilsvarer en vekst på 44%). UoH-sektoren har den største veksten (67%), noe som
innebærer en vekst på over 1,2 milliarder. 8
Forskningsrådet tildeling til de tre store universitetene varierer i perioden 2013-2017. NTNU har en
vekst på 97% (fra 441 mill. kr. i 2013 til 867 mill. kr. i 2017), UiB har 68% vekst (fra 321 mill kr. i 2013
til 539 mill. kr. i 2017) og UiO har 49% vekst (fra 644 mill. kr. i 2013 og 956 mill. kr. i 2017).
Forskningsrådet grupperer forskningsprogrammer i ulike hovedaktiviteter som igjen samles i ulike
virkemidler. Ofte skilles det mellom søknadsalternativer med frie midler, som Fri prosjektstøtte (FRIPRO) og mer tematiske programmer som Handlingsrettede programmer. Mellom disse ligger Store
programmer, som kobler grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon. 9
UiO har en tydelig grunnforskningsprofil i sine søknader og tildelinger. Nær 60% av søknadene går til
FRIPRO. Dette utgjør om lag av 35% av UiOs totale prosjektbevilgning fra Forskningsrådet. Noe over
25% av UiOs søknader går til hovedaktivitetene Store programmer og Handlingsrettede programmer.
Dette utgjør i underkant av 30% av UiOs totale prosjektbevilgning.
Figuren på neste side viser utviklingen for søknader og tilslag i Forskningsrådets ulike virkemidler.
UiO har hatt en økning i søknader, men ikke nevneverdig større bevilgning, for FRIPRO for perioden

Tilslagsprosent for 2018 vises ikke, da ikke alle søknader for 2018 er ferdigbehandlet. Av samme årsak kan vi
ikke vises til prosjektbevilgning fra Forskningsrådet for 2018. Endelig statistikk fra Forskningsrådet foreligger i
mai. Alle tall knyttet til Forskningsrådet, er hentet fra Forskningsrådets statistikkbase og bearbeidet i Tableau,
8
«Forskningsrådet i tall», https://www.forskningsradet.no/no/Forskningsradet_i_tall/1254017058549
9
Største hovedaktivitet i Forskningsrådet er Store programmer med en totalbevilgning på kr. 1,85 milliarder
kroner, og med en vekst på 88% i perioden 2013-2017. Deretter følger Brukerstyrte innovasjonsprogrammer
med totalbevilgning på 1,24 milliarder (vekst 30%), Fri prosjektstøtte 1,12 milliarder (vekst 49%) og Handlingsrettede programmer 971 millioner kroner (vekst 12%).
7
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2013-2017. 10 Universitetet har også hatt en god uttelling i de Handlingsrettede programmene de senere år, også sammenlignet med NTNU og UiB. Med noen variasjoner sendes det om lag samme
mengde søknader fra UiO til Forskningsrådets største hovedaktivitet, Store Programmer, men med
en nedadgående kurve for bevilgningen. Utviklingen de senere årene, viser således at UiO lykkes godt
i de to ytterpunktene av Forskningsrådets hovedprogrammer, Fri Prosjektstøtte (frie midler) og
Handlingsrettede programmer (tematisk), men har utfordringer knyttet til kombinasjonen av frie
midler og tematikk, som er kjernen i hvordan Store programmer er bygget opp. 11

Sett i lys av økonomisk størrelse og faglige innretning på aktiviteter knyttet til Store programmer, bør
det stilles spørsmål om flere av UiOs forskere og fagmiljøer burde søkt og hentet ut en større andel
fra denne hovedaktiviteten enn hva tilfellet har vært de siste fem årene? Fra statistikken ser vi at det
ofte er slik at de som lykkes og vinner frem i konkurransen om midler, evner å kombinere frie midler
med tematisk styrte prosjekter. Dette indikerer også Forskningsrådets egne undersøkelser, som viser
at 200 høyt siterte har hentet betydelige midler fra Forskningsrådet, over hele bredden av virkemidler og gjennom hele forskerkarrieren. 12

EU
Horisont 2020 (H2020) er delt inn i fem pilarer hvorav 3 er mest aktuelle for UiO. Excellent science
som inkluderer ERC og mobilitetsprogrammet Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) kan defineres
som frie midler, mens pilar to og tre er tematiske områder rettet mot innovasjon og samfunnsutfordringer. Søknadsaktiviteten fra UiO i Horisont 2020 har siden starten vært stabilt høyere enn gjennomsnittet i tidligere rammeprogram og rekordhøy de to siste årene, ref. figurene nedenfor. 13
Andre
Industrial Leadership
Societal Challenges
Excellent Science
0
Antall søknader

500

1000

1500

Antall tilslag

For Forskningsrådet har vi bare oversikt over prosjekter der UiO selv er koordinator. Partnerprosjekter er
derfor ikke en del av statistikken, hverken for UiO eller andre institusjoner som omtales.
11
Oversikten viser søkte prosjekter med en prosjektramme på over kr. 500.000. Statistikken viser for øvrig at
NTNU i langt større grad har klart å vinne frem for virkemidlet Store programmer.
12
https://khrono.no/rangering-forskning-forskningsradet/finansierer-de-hyppigst-siterte-forskerne-inorge/139747
13
Tilslagsprosent for 2018 vises ikke, da ikke alle søknader for 2018 er ferdigbehandlet. Alle data for EU er hentet fra EC Funding & Tenders Portal.
10
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Veksten i søknadsmengden skyldes all hovedsak flere søknader til MSCA og ERC. Særlig til førstnevnte har økningen vært stor gjennom rammeprogrammet. For de tematiske områdene er 74 søknader til Helse, 57 til Humsam og 45 til IKT. Fra områdene Miljø og Energi er det hhv syv og to søknader.
Tilslagsprosenten er lavere enn i forrige
rammeprogram, men målt i innvilgede
midler er resultatene gode. Fem år ut i
H2020 har UiO fått innvilget mer midler
enn i hele 7. rammeprogram.
Det høye innvilgede beløpet i 2017 kan i
stor grad tilskrives to prosjekter ved Det
medisinske fakultet – begge innenfor pilaren Excellent Science.

Andelsmessig bevilgning pr type prosjekt mellom UiO, NTNU og UiB
For å sammenligne
deltakelsen mellom
tre norske universiteter må det brukes
en annen datakilde
og inndelingen av
prosjektene er derfor litt annerledes.

100%
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Figuren over viser
ERC
MSCA
MSCA COFUND
TEMATISKE
ANDRE
at UiB og UiO har
relativt lik andel ERC bevilgning, mens NTNU og UiO har en lik en andel MSCA. Imidlertid skiller UiO
seg ut ved å ha en vesentlig mindre andel av bevilgningen fra de tematiske delene av rammeprogrammet, mens NTNU skille seg ut den andre veien. I rene penger er også NTNU sin bevilgingen til de
tematiske områdene større enn UiOs tildelinger fra ERC henholdsvis 42 mill. € og 37 mill. 14 €. Dette til
tross for at ERC-prosjektene som regel er vesentlig større budsjettmessig. MSCA COFUND-prosjektet
ved UiO er trukket spesielt ut fordi det utgjør en så stor andel av bevilgningen ved UiO. Ingen av de
andre universitetene har tilsvarende prosjekt.

Oppsummert: Utviklingstrekk EU og Forskningsrådet
Det er mange likheter i UiOs søknadsaktivitet til Forskningsrådet og EU. UiOs forskere sender klart
flest søknader til programmer med frie midler (FRIPRO, ERC og MSCA), men forholdsvis få søknader
til tematiske programmer. Denne tendensen har forsterket seg de senere årene. Samtidig ser vi at
største andene midler å søke på, både i Forskningsrådet og EU, i større grad tilfaller de tematiske- og
bredere sammensatte programmene.
NTNUs høye tildelinger fra de tematiske områdene i EU og Forskningsrådet viser at UiO har et uutnyttet potensial for å utnytte bredden i eksterne kilder.

14

Summen er bevilgningen til institusjon og inkluderer ikke midler som blir viderefordelt.
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Øvrige BOA-inntekter
Hva som menes med «øvrige BOA-inntekter»
er gitt i neste delkapittel, under overskriften
«Resultatindikatorer: definisjoner». 15
Ser vi på UiO som helhet, ligger disse inntektene i praksis helt stabilt.
Sammenlikner vi UiO med NTNU og UiB, ser vi
at NTNU fram til og med 2015 lå omtrent
dobbelt så høyt som UiB/UiO når vi måler
BOA-inntektene per vitenskapelig årsverk. De
innfusjonerte høyskolene har bidratt til den
klar nedgang for NTNU fra 2016.

15

Alle beløp er gitt i 1000 kroner.
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Resultatindikatorer: definisjoner
1) Studiepoeng per student
Med studiepoeng forstår vi egenfinansierte, nye studiepoeng for hele året i de kategoriene
(A-F) som gir uttelling i finansieringssystemet. Med student menes egenfinansierte heltidsekvivalenter i høstsemesteret.
2) Kandidater
Med kandidater forstår vi kandidater både fra bachelor-, master- og integrerte master-/profesjonsutdanninger. I det nasjonale finansieringssystemet gir de siste av dem (dvs. integrerte
master-/profesjonskandidater) dobbelt uttelling sammenliknet med de andre.
3) Andel utvekslingsstudenter av registrerte studenter
Utvekslingsstudenter er både inn- og utreisende studenter på samarbeidsavtaler der oppholdet er av minst tre måneders varighet. Utveksling på individuell basis teller ikke. I det nasjonale finansieringssystemet teller utreisende studenter på «Erasmus+»-programmet 50 % mer
enn øvrige utvekslingsstudenter.
4) Doktorgrader
Disputastidspunktet er avgjørende for når en doktorgrad blir registrert.
5) Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk
Vitenskapelig publisering i tellende kanaler gjelder monografier, bidrag i antologier og vitenskapelige artikler. Slik publisering godskrives med et antall poeng avhengig av publiseringstype, publiseringskanal (nivå 1/2 der kanal 2 representerer de presumptivt fremste 20 % tidsskrifter/forlag) og eventuelt samarbeid med andre. Samarbeid med andre over landegrensene teller ekstra mye – en endring som ble innført i 2015. Med vitenskapelig ansatte forstår
vi alle i vitenskapelig stilling som krever doktorgrad samt stipendiater.
6) EU-midler
Alle midler fra EU (ikke bare fra EUs rammeprogrammer for forskning, som var tellemåten
fram til 2015).
7) Forskningsrådsmidler
Alle midler fra Norges forskningsråd og de såkalte «regionale forskningsfond».
8) BOA-midler
BOA-midlene er eksterne midler – enten bidrags- eller oppdragsmidler – til UiOs kjernevirksomhet. Offentlige kilder dominerer: Helsedirektoratet, Oslo universitetssykehus og Riksantikvaren (arkeologiske utgravninger). Også organisasjoner/stiftelser (f.eks. Kreftforeningen)
og næringsliv bidrar med denne typen inntekter. MED og MN er de dominerende mottakerne
volummessig med til sammen omtrent 2/3 av BOA-midlene, men for en enhet som KHM betyr disse inntektene mye.
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