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Resultatindikatorer og styringsparametere 

• 8 nasjonale resultatindikatorer med penger bak  – tre av dem 
gjelder utdanning: 
– studiepoeng, kandidater og studentutveksling 
 

• 17 nasjonale styringsparametere – vedr. utdanning: 

– gjennomføring på normert tid og frafall (bachelor/master/profesjon) 

– studentenes tidsbruk til utdanning, studiepoeng per faglig årsverk og 
sysselsetting i relevant arbeid 
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Presenter
Presentation Notes
I denne omgang bruker vi ikke tid på resultatindikatorene, disse kommer vi tilbake til i tertialrapporten til styret i juniVi har denne gangen hatt hovedfokus på hva tallene for de nasjonale styringsparametrene viser, og da særlig gjennomføring, frafall, studentenes tidsbruk på studiene og studentutveksling. 



Studiepoeng pr student  
– utvikling siden kvalitetsreformen i 2003 

05.06.2018 4 

Presenter
Presentation Notes
Ved innføring av kvalitetsreformen i 2003 ble UiO tilført 250 mill. kroner, ca 9% av bevilgningen. Siden da har UiO har enn god økning i antall studiepoeng pr student, det har også de andre store universitetene. De to siste årene har UiO igjen har hatt en svak økning i avlagte studiepoeng pr student. Det er de innreisende utvekslingsstudentene som gjør det suverent best mht studiepoeng. I den andre enden viser tallene viser også at det er årsstudenten og særlig enkeltemnestudentene som trekker snittet ned. Særlig avlegger enkeltemnestudenten svært få studiepoeng. (men de avlegger like mange som vår forventning til dem). 



Gjennomføring på normert tid 
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• Gjennomføring på normert tid ved UiO ligger på 30 % for bachelor 
og integrerte master-/profesjonsstudier – oppunder 45 % for 
ordinære masterstudier 

• UiO ligger jevnt over lavere enn UiB (beste sammenliknings-
grunnlag) 

Presenter
Presentation Notes
Om man gir studentene et år ekstra går gjennomføringsgraden opp til 40% på bachelor, (samme nivå som UiB, NTNU 50%) og oppunder 70% på master (samme som NTNU og UiB)Imidlertid viser andre analyser (HF/SV) at det store flertallet av de som fullfører, gjør det på normert tid; dårlige tall for gjennomføring skyldes derfor i stor grad frafall. Innad på UiO er det betydelige forskjeller både på gjennomføringsgrad og på frafall som dere ser av kunnskapsgrunnlaget som er sendt ut. 



Frafall – første studieår – utvikling siden 2003 
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bachelor 

master 

integrerte studier 

Presenter
Presentation Notes
Ser vi på tallene for frafall første studieår, ser vi at det er master og de integrerte studiene som har lavest frafall. Frafallet første år er stort, særlig på bachelor. Men her ligger UiO omtrent på samme nivå som UiB, som er den som er meste relevant at vi sammenligner oss med nasjonalt.  For masterstudentene ser vi en svak økning i frafallet i årene etter 2008, mens trenden er det motsatte for bachelorstudentene. Innad på UiO er det betydelige forskjeller både på gjennomføringsgrad og på frafall som dere ser av kunnskapsgrunnlaget som er sendt ut. Går vi dypere i tallmaterialet ser vi en svak tendens til at Oslo-studenten synes å bruke noe lengere tid på å gjennomføre studiene sine enn studenter fra andre steder. Så er det også slik at det er de internasjonale studene som representerer den beste gjennomføringen.  



Faglig tidsbruk blant heltidsstudenter 
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• Studentene ved UiO 
jobber like mye med 
studiene som andre 
studenter.  

• UiOs studenter har noe 
mer lønnet arbeid enn 
studenter ellers. 

• Men det er betydelig 
mindre organiserte 
læringsaktiviteter ved UiO 
enn ellers i landet 

  Nasjonalt 
snitt 

UiO 

Organisert læringsaktivitet 16,5 timer 11,9 timer 
Egenaktivitet 19,1 timer 23,0 timer 

Presenter
Presentation Notes
Men tallene viser også at studentene ved UiO jobber like mye med studiene sine som studenter andre steder. (Her er det er betydelig forskjeller internt mellom fakultetene, særlig ligger Humaniora lavt.) Undersøkelser viser imidlertid at det er signifikant forskjell på hvordan denne tiden er organisert. Studentene ved UiO har betydelig mindre organisert læringsaktivitet enn andre. 



Studiepoeng pr faglig årsverk 

• Færre studiepoeng per 
faglig årsverk ved UiO enn 
sektoren for øvrig 

• Tilsvarer omtrent  5 
heltidsstudenter per faglig 
årsverk ved UiO 

• Tendensen er synkende 
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Presenter
Presentation Notes
Tallene indikerer at UiO har en svak synkende trend når det gjelder studiepoeng per faglig årsverk. UiO har hatt en ikke ubetydelig økning i antall vitenskapelige årsverk de siste årene, men det har også for eksempel UiB. Den økende avstanden mellom UiO og UiB skyldes altså ikke en slik vekst ved UiO. Vi ser at de tre universitetene alle ligger godt under ned nasjonale gjennomsnittsnivået. Det er her relevant å nevne at de store universitetene har vesentlig flere faglige årsverk i stillinger som tradisjonelt har hatt lite eller ingen undervisning: Årsverk med ekstern finansiering og stipendiater, enn mange andre av de mindre universitetene og høyskolene.Spørsmålet som da naturlig reiser seg, er om UiO kunne utnyttet disse ressursene bedre i undervisningen?



Studentutveksling – inn- og utreisende 
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• Økende tall for studentutveksling, i 2017 øker også utreisende 

Presenter
Presentation Notes
Tallene viser aty det i perioden har vært en nesten fordobling av antall utvekslingsstudenter totalt. Trenden er imidlertid at de er studenter som kommer til UiO som vokser. De to siste årene ser vi en vekst også i utreisende studenter.
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