UNIVERSITETET I BERGEN

Styre:

Universitetsstyret

Styresak:

125/16

Møtedato:

29.09.2016

Dato: 29.09.2016
Arkivsaksnr: 2015/11641

Gjennomføring i studiene
Henvisning til bakgrunnsdokumenter:



Styresak 124/15 Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall – oppfølging
av etatsstyringsmøtet
UU-sak 44/16 Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall – oppfølging av
styresak 124/15

Saken gjelder:
En rapport om studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall ble lagt fram for
Universitetsstyret i styresak 124/15. Rapporten var en oppfølging av departementets
tilbakemeldinger fra etatsstyringsmøtet våren 2015 (styresak 87/15), hvor det ble påpekt at
UiBs studiepoengproduksjon var mangelfull i forhold til nye tildelte studieplasser.
Styresak 124/15 oppsummerte fakultetenes tiltak for å øke studiepoengproduksjonen og
redusere frafallet. Universitetsstyret tok saken til orientering, og ba fakultetene om at
planlagte tiltak og innspill ble fulgt opp i arbeidet med å styrke gjennomføringen og redusere
frafallet fra studiene.
Denne saken er en oppfølging av styresak 124/15. Det ser ut til at fakultetenes tiltak har hatt
en positiv effekt på gjennomføringen. Antall registrerte studenter har økt med 497 grunnet
økt opptak i 2015. Økningen ble fulgt av en økning i studiepoengproduksjon på hele 481 (60SPE). Også studiepoengproduksjonen per student økte på bachelor-, master- og
profesjonsnivå.
Kandidatproduksjonen har økt marginalt siden 2011. Økningen i studentopptaket og avlagte
studiepoeng forventes imidlertid å gi økt antall uteksaminerte kandidater i årene framover.

vedtak:
Universitetsstyret tar saken til orientering.
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universitetsdirektør
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Gjennomføring i studiene og avlagte studiepoeng 2015
I denne saken gis en framstilling av utviklingen i avlagte studiepoeng og gjennomføring i
studieprogrammene ved fakultetene. Utviklingen viser positive trekk både når det gjelder
studentopptak, totalt avlagte studiepoeng og studiepoeng per student.
Fra høsten 2014 til høsten 2015 er antall registrerte studenter innenfor studieprogrammene
økt med 497, antall avlagte studiepoeng målt i årsenheter er økt med 481. Samtidig er
studiepoengproduksjonen per student økt både på bachelor-, master- og profesjonsnivå.
Dette kan bety at fakultetenes iverksatte tiltak for å redusere frafall og styrke
gjennomføringen har hatt effekt. Innenfor årsstudiene er studiepoengproduksjonen per
student noe redusert.
UiB arbeider kontinuerlig med å redusere frafallet og øke gjennomføringen, men arbeidet er
intensivert etter endringene i finansieringssystemet og tilbakemeldingene fra departementet.
Blant annet er følgende tiltak iverksatt
 det er utarbeidet handlingsplan for å styrke studentrekrutteringen
 avsetningen til studentrekruttering er økt
 mentorordninger prøvd ut og innført ved flere fakultet/fagmiljø.
 studentmottaket ved flere fakultet er styrket etter mønster fra Det matematisknaturvitenskapelige fakultet
 satsningen på digitale undervisnings- og vurderingsformer er økt
Økningen i produktivitet vil trolig påvirke kandidatproduksjonen positivt.
Brutt ned på fakultetsnivå viser tallene at profesjonsstudiene ved alle fakultet har forholdvis
høy studiepoengproduksjon per student med unntak av ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet (SV). Dette kan skyldes det lave studenttallet, noe som bidrar til store årlige
svingninger. Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) og Det psykologiske fakultet (PS)
hadde høyest studiepoengproduksjon per student i 2015. Det humanistiske fakultet (HF), Det
juridiske fakultet (JU), Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MN) og MOF har alle økt
produktiviteten.
På masternivå har studiepoengproduksjonen per student ligget over 40 for MN, MOF og SV
siden 2006. På PS har den vekslet fra godt over 40 og til godt under 40 de senere årene,
mens den på HF har ligget under 40 siden 2013. Alle fakultet økte med unntak av SV som
hadde tilsvarende produktivitet som i 2014
På bachelornivå har produktiviteten ved MOF ligget omkring 50 studiepoeng per student de
siste årene, SV har ligget rundt 40 siden 2006. PS økte produktiviteten med hele 2,6
studiepoeng per student til 41,1 i fjor, etter at å ha ligget under 40 siden 2011.
Grunnen til at produktiviteten på bachelornivå totalt ved UiB fortsatt var på under 40 i 2015
skyldes HF som hadde en produktivitet på 35,8. Produktiviteten har vært svakt økende siden
2013.
På årstudienivå har antallet registrerte studenter økt med 50 % fra 2014 til 2015 på PS. Dette
skyldes at profesjonsstudiet fra og med 2016 har direkte opptak gjennom Samordna opptak, i

side 3 av 3

stedet for som tidligere via årstudiet i psykologi. Økningen førte til en reduksjon
studiepoengproduksjonen per student fra 37,9 i 2014 til 30,5 i 2015. Dette skyldes
beregningsmetoden, hvor man summerer opp antall studiepoeng produsert i kalenderåret og
deler dette på antall studenter i høstsemesteret det året.
Ved HF er produktiviteten på årsstudiene lav og synkende, mens studentene på årsstudier
ved MN har desidert lavest studiepoengproduksjon per student de siste årene.
Universitetsdirektørens kommentarer:
I etatstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet våren 2015 (styresak 87/15) ble
universitetet kritisert for manglende måloppnåelse i forhold til tildelte studieplasser. I
oppfølgingen av møtet er det satt i verk tiltak for å øke studentrekrutteringen, samtidig som
arbeidet med redusert frafall er videreført. I tillegg er det satt fokus på universitetets
opptaksrutiner i forbindelse med Samordna opptak (SO).
Resultatene av endringene har vært positive, både i form av økt studentopptak, økning i
avlagte studiepoeng og økning i avlagte studiepoeng per student. Antall registrerte studenter
våren 2016, i kombinasjon med studentopptaket høsten 2016 tyder på fortsatt framgang i
2016. Det forventes samtidig at utviklingen resulterer i en økning i avlagte grader i årene
framover.
Etter universitetsdirektørens oppfatning er universitetet nå i ferd med å innfri departementets
målsettinger. Utviklingen krever likevel fortsatt fokus på studentrekruttering og arbeid for
bedre gjennomføring i studieprogrammene. I den forbindelse er det satt i verk en
gjennomgang av universitetets opptaksrutiner for lokale opptak (Opptak utenom SO). I
hovedsak gjelder dette mastergradsprogrammene og utdanninger innenfor praktisk
pedagogikk.

