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Prosjektbeskrivelse – Gjennomstrømming/gjennomføring ved studier i 

VID 
Godkjent av rektor 04.04.2017 

 

Bakgrunn 
Det viktig å ha kunnskap om gjennomføring og frafall i høgskolens studier for å kunne iverksette 

relevante tiltak for å øke gjennomstrømming og forebygge uønsket frafall fra studiene.  

 

Høy grad av gjennomstrømming på normert tid er et politisk mål, samtidig som det å kunne tilby 

fleksibel utdanning og studieløp tilpasset studenters behov også er det. Det er viktig å synliggjøre 

hvordan høgskolen arbeider for å realisere begge disse målsettingene.   

 

Kartlegging, analyse og vurdering av tiltak for å øke/styrke gjennomføringsgraden i alle 

studieprogram, inkl. ph.d.-studiene er et tiltak i høgskolens virksomhetsplan for 2017.  

Prosjektets formål 
Prosjektets formål er å skaffe kunnskap om gjennomføringsgraden og eventuelt frafall ved alle 

studieprogrammene i VID, hvilke årsaksforhold som kan identifiseres og hvilke tiltak det eventuelt er 

behov for å iverksette. 

 

Mandat 
Prosjektet skal: 

1. Definere begrep og kategorier som brukes knyttet til 

gjennomføring/gjennomstrømming i studier (normert tid, i henhold til plan etc) 

2. Kartlegge gjennomføring på normert tid, gjennomføring i henhold til plan og frafall 

ved alle studieprogram i VID på bachelor- master – og ph.d.-nivå1  

3. Kartlegge omfanget av frafall/forsinket studieløp for hvert studieprogram som har 

årsaker registrert i FS (permisjoner, ikke bestått eksamen/praksisstudier, stoppunkt, 

bytte av studieprogram internt i høgskolen m.m.) 

4. Vurdere resultatene av kartleggingen og behov for tiltak for hvert studieprogram  

5. Foreslå eventuelle tiltak for hvert studieprogram 

 

Organisering 

Prosjekteier: Rektor 

 

Prosjektet organiseres i 2 faser.  

 

Fase 1: omfatter punktene 1-3 i mandatet og utføres av Studieseksjonen. 

Prosjektgruppe: Linda Novak, prosjektleder, Anne B. Nielsen og Anders Persson.  

Kartleggingen oppsummeres i en kortfattet rapport. 

Frist: 01.09.2017 

 

Fase 2: omfatter punktene 4 og 5 og gjennomføres i fakultetene og de enkelte 

studieprogram.  

Det rapporteres om oppfølgingsarbeidet i forbindelse med årsmeldingen for 2017 

/kvalitetsrapporten for 2017. 

                                                           
1 Utvalget for kartleggingen er aktive studentkull og kull som avsluttet i 2016 og 2017.  
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