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Presenter
Presentation Notes
I denne presentasjonen mest fokus på økonomienSelvsagt er det også andre perspektiver som kvalitet og ømdømme viktige



Resultatindikatorenes økonomiske betydning
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Presenter
Presentation Notes
Resultatkomponenten utgjør 32 % av bevilgningene og gir økonomisk uttelling for oppnådde resultater på 8 indikatorer.Resultatindikatorene gir inntekter på vel 1,8 milliarder kroner i 2019. Studiepoeng- og kandidatinsentivet står for nærmere 2/3 av alle resultatbaserte midler til UiO i 2019. 



Resultatindikatorer i det nasjonale finansieringssystemet –
utvikling 2017-2018

Endring for UiO
mht. studiepoeng er 0,0 % 
og mht. EU-midler -0,1 %.

Presenter
Presentation Notes
Det er endringer i resultatoppnåelse (eller produksjon) som avgjør hvorvidt resultatinntektene øker eller reduseres.De fire første på utdanning er i såkalt åpen ramme – der konkurrer UiO bare med seg selv. Veksten er lav - + 12 mill fra 17-18De neste fire på forskning er i lukket ramme med et øvre tak – UiO taper inntekter fordi andre har større fart enn oss – tapt 7 mill fra 17-18.Det ligger an til større tap framover. 



Resultatutvikling sammenlignet med økonomisk betydning
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Presenter
Presentation Notes
UiO har størst vekst der økonomisk betydning er lav.Og liten vekst der  den økonomiske betydningen er størst.  



Resultater 
UiOs andel av samlede resultater i universitets- og høyskolesektoren i 2018

Presenter
Presentation Notes
Denne figuren bekrefter UiO som et universitet somHar en sterk posisjon på forskning i sektoren Betydelig svakere på utdanningsresultater
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Studentreisen – fire kritiske punkter
1

2

3

4

Presenter
Presentation Notes
I 2018 er det jobbet målrettet med å utvikle utdanningskvalitet, redusere frafall og øke gjennomføring. Dialog med fakulteter – vurdere policy for overbooking og færre enkeltmenestudenterStudentreisen som er vist her gjelder et gjennomsnittlig bachelorprogram ved UiO hvor ca 40% av de som starter fullfører – kritiske punkter: Mottaksuken, du regnes som begynt når du er registrert og meldt til eksamen (selv om du skulle ombestemme deg eller ikke egentlig ha tenkt å studere)Overgang til andre semester – ombestemmer seg, mister motivasjon, mindre tett oppfølging, søker seg kanskje over på noe annetOppstart andreåret og valg av støttefag – studenten gikk kanskje ikke på infomøtet og opplegget er mindre tilrettelagt For de som ikke oppnår grad til normert tid eller + 1 år er det stor sannsynlighet for de at aldri fullførerTiltak: Årsplanen på fjerde året: Førsteårsstudenten  - mottak, integrering og tettere oppfølging (ser noe bedring)I UiOs årsrapport for 2018 som dere behandlet i forrige møtet, redegjør nærmere for dette. LNK ble opprettet i 2017Merrittering av utdanningsfaglig kompetanseDigitalisering av undervisning og eksamen Mer systematiske tilbakemeldingerBedre fysisk og moderne læringsmiljøer (bygg)



Potensiale for økte inntekter?

• Åpen ramme - Utdanning:
 Mulig anslag for inntektsøkning på mellom 10-15 mill årlig
 Om vi lykkes med satsingen på utdanningskvalitet

• Lukket ramme – Forskning:
 Mulig anslag for inntektstap på mellom 15-20 mill årlig

 UiO starter på et allerede godt utgangspunkt – svakere vekstpotensial

 Andre har større vekst enn UiO:
• Flere i sektoren har økende ambisjoner på forskning
• Er tildelt flere studieplasser og rekrutteringsstillinger

 Økt konkurranse:
• Konkurrentene blir flere 
• De tematiske utlysningene øker
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Presenter
Presentation Notes
Studiepoeng og kandidater betyr mest økonomisk – forbedringer gir økte inntekterUtveksling – har mindre økonomisk betydning (og vi har hatt en  kraftig vekst de siste årene som kanskje ikke fortsetter?)Doktorgrader – vi har færre startende phd-studenterEU – UiO har hatt en vekst fra et godt nivå, men andre vokser raskere. Flere konkurrenter og det er de tematiske utlysningene som øker.NFR – samme som for EU – UiO har hatt en sterk vekst de siste årene som neppe varerPublisering – UiO starter høyt, andre vokser raskereBOA – ligger flatt (ingen endring)



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 
– eksterne midler fra EU/Forskningsrådet 
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