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Studiegjennomføring – bestilling til fellesseminaret 18. mars  

Bakgrunn 
Dekangruppen drøftet UiOs resultater for studiegjennomføring på seminaret 23. januar. Vi avtalte 
at dette temaet følges opp videre på fellesseminaret med utdanningskomiteen og studielederne.  

Kunnskapsdepartementet sier at UiOs resultater knyttet til studentenes gjennomføring, både på 
bachelor- og masternivå, er altfor svake (etatsstyring 2018). Departementet forventer langt bedre 
resultater innen få år.  

Universitetsstyret sier at Strategi 2030 må bli en kort strategi med fokus på resultater, og størst 
behov for bedre resultater finner vi på utdanningsfeltet. Styret imøteser en sak som formulerer 
ambisjoner og identifiserer virkemidler som svarer på UiOs utfordringer på utdanningsområdet. 

De store linjene viser at UiO har stabilt god inntakskvalitet, med noen få og små unntak. Likevel 
har UiO de siste 20 årene hatt stabilt svak gjennomføring, særlig på bachelor, til tross for en rekke 
omfattende og ressurskrevende tiltak. Stor lokal innsats har bare gitt små krusninger i resultatene.  

Spørsmål til innlegg/diskusjon 
Vi ber hvert fakultet forberede seg på å holde et innlegg på om lag fem minutter med basis i de 
følgende spørsmålene. Vi ønsker særlig tilbakemeldinger om hva dere mener bør prioriteres først.  

Noen av disse spørsmålene har vi diskutert med flere av dere i de bilaterale samtalene. Vi har også 
drøftet spørsmålene kort med dekanene. Vi ber dere snakke med egen dekan om disse problem-
stillingene som ledd i egen forberedelse til presentasjonen i seminaret.   

1) Skal vi arbeide for å redusere antall studenter på bachelor? 

2) Skal vi se etter muligheter for å sikre bedre rekruttering på master? 

3) Skal vi sette igangsette en kritisk gjennomgang av enkeltemneordningen? 

4) Skal vi se etter muligheter for å forenkle kvalitetssystemet og gjøre det mer treffsikkert? 

5) Bør vi tilby UiO-studentene mer organisert undervisning?  

Vi vil også gjerne ha innspill på de følgende problemstillingene:  

A. Hva gjør vi for å bedre kandidatmåltall der det er nødvending (MED, OD, PSI)? 

B. Har dere innspill til hvordan dere ser for dere videre bruk av LINK? 

C. Hva skal til for at UiO lykkes med tverrfaglige utdanningstilbud? 

D. Hvordan løser enhetene spørsmål i skjæringspunktet opptaksrammer og ressurs-
prioriteringer i dagens situasjon? Hvordan er arbeids- og ansvarsfordeling mellom 
administrasjon (studier, økonomi) og faglig ledelse? Eksempler på gode arbeidsformer? Er 
det rom for forbedringer? 


