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Oppfølging av UiTs strategiske satsing på gjennomstrømning og
frafall
UiT Norges arktiske universitet (UiT) har i sin strategi Drivkraft i Nord satt seg som mål å bli
nasjonalt ledende på gjennomstrømning. Som ledd i oppfølging av strategien ble fakultetene bedt
om å rapportere om sitt arbeid med gjennomstrømning og frafall til Forskning- og
utdanningsmeldingen for 2014. Rapportene viser at det gjøres et omfattende, variert og
kontinuerlig arbeid for å forhindre frafall og redusere gjennomstrømningstiden på mange av
studieprogrammene ved UiT. Likevel fremkommer det i meldingen at det foretas få vurderinger
av hvorvidt tiltakene har effekt, og det er i varierende grad etablert mål for arbeidet. Styret vedtok
derfor at det skal utarbeides en handlingsplan som sikrer et helhetlig og systematisk arbeid med å
forbedre gjennomføringen på alle studienivå fram mot 2020 og vurdere å gi økonomiske
insentiver for å fremme arbeidet. Universitetsdirektøren la den 11.2.2016 frem en orienteringssak
for styret om status og de videre planene for arbeidet med gjennomstrømning og frafall.
Universitetsdirektøren legger i sine planer til grunn at arbeidet med gjennomstrømning og frafall
først og fremst er et faglig ledelsesansvar.
Universitetsdirektøren ber om at enhetene setter seg inn i de forelagte planene (se vedlegg), og at
det allerede nå legges planer for hvilke tiltak fagmiljøene ønsker å iverksette fra og med høsten
av. Avdeling for utdanning vil i løpet av mai utarbeide kvalitetssikrede tall for gjennomføring og
frafall på studieprogramnivå. Tallene vil bli oversendt fakultetene. Strategisk utdanningsutvalg vil
i juni få presentert tallene. Universitetsdirektøren vil i etterkant av Strategisk utdanningsutvalg sitt
møte i juni komme tilbake med mer informasjon om hvordan det videre arbeidet med
gjennomstrømning og frafall skal organiseres.

Vennlig hilsen
Heidi Adolfsen
studiedirektør

Hege Svendsen
fungerende seksjonsleder

Vedlegg
1
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet som nasjonalt ledende på gjennomstrømning

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

