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Aktivitet 4 i HFs årsplan 2016-18: 
Kartlegge studentenes individuelle og faktiske vei gjennom studiene (som for eksempel avlagte studiepoeng 
per semester, tidspunkt for frafall, forsinkelser, kjennetegn ved studenter som gjennomfører på normert 
tid). Det vil gi et viktig og nødvendig kunnskapsgrunnlag for å identifisere områder og riktige tidspunkt for å 
sette inn tiltak.  

Bakgrunn  
Fakultetet har i samarbeid med Avdeling for fagstøtte ved UiO sentralt analysert et omfattende sett med 

data. Dataene inneholder informasjon om bevegelsesmønster i studieforløpet og bakgrunnsdata for alle 

bachelorstudenter på HF i kullene 2008-2015. Undersøkelsen gir resultater på studieretningsnivå så vel som 

for fakultetet som helhet og viser både variasjoner mellom studietilbudene samtidig som vi ser del 

gjennomgående trekk. 

Undersøkelsen viser når i studieløpet studentene faller fra, når de gjennomfører og hva som kjennetegner 

studenter som gjennomfører og studenter som faller fra mtp kjønn, alder og karakterer. Fakultetet vil bruke 

resultatene til å sette inn mer målrettede tiltak for å styrke gjennomføring og motvirke frafall.  

Resultater 
Det er gjennomført analyser for fakultetet som helhet og til nå for nesten fem av sju institutter. Instituttene 

har fått presentert resultater for sine studietilbud fortløpende. Fakultetsstyret vil få presentert resultatene 

for fakultetet som helhet i tillegg til eksempler på resultater fra instituttrapportene. En rapport for HFs 

bachelorstudenter samlet sett er vedlagt saksinnkallingen.  

Resultatene så langt viser at det er behov for gjennomgående tiltak, men også lokale tiltak per 

studieprogram. Instituttene skal utarbeide tiltak og plan for gjennomføring av disse basert på resultatene 

for eget institutt.  Forslagene i fakultetets årsplan for 20717-19 om fortsatt satsning på rekruttering, 

studiestart og oppfølging av studenter er basert på funn i studentanalysene.  
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Spørsmål til diskusjon 
I forslag til årsplan for 2017-19 foreslås det å gjennomføre tilsvarende studentanalyser på master. Er det 

fornuftig ressursbruk gitt resultatene fra bacheloranalysen? Har fakultetsstyret evt innspill til hva som bør 

vektlegges i undersøkelsen? 

 

 

 


