
Til DBH v/Yngve Bersvendsen 

Tidspunkt for gradsoppnåelse 
 

Tidspunkt for gradsoppnåelse er sentralt i beregning av gjennomstrømming på normert tid; en av 

styringsparameterene fra Kunnskapsdepartementet. DBH leverer data for styringsparametere til bruk 

i institusjonenes årsrapport, men aggregert til institusjonsnivå. DBH har 4 ulike rapporter med 

gjennomstrømmingsdata hvor det er mulig å hente ut data på f.eks studieprogramnivå. 

Mange institusjoner bruker Tableau som analyse- og rapporteringverktøy internt, og også i Tableau 

er det utarbeidet er rekke rapporter med ulike typer gjennomstrømmingsdata. Også her er tidspunkt 

for gradsoppnåelse sentralt. 

Utfordringen som foreligger er at DBH har definert vårsemesteret til å inkludere data t.o.m 30.9, 

mens i UHR-modellen som brukes av Tableau er vårsemestret definert til å inkludere data t.o.m.   

31.8. siden dato for oppnådd grad i UHR-modellen er lik dato for siste eksamen, for å følge den 

generelle semesterinndelingen. 

Ekspertgruppa i STAR ber DBH revurdere tidspunkt for gradsoppnåelse slik at dette harmoniseres 

med UHR-modellen. Konkret betyr det at man teller gradsoppnåelser t.o.m 30.8 for vårsemestret 

og 31.01 for høstsemesteret.  Dette vil da få betydning ved beregning av gjennomstrømming på 

normert tid. 

Begrunnelsene for forslaget er følgende:  

• Like definisjoner uavhengig av plattform. Lik definisjon i DBH og STAR er en nødvendig 

betingelse for å kunne gi enhetlig styringsinformasjon. Gruppen mener at det ikke bør være 

noen ulikheter på hvordan en parameter beregnes slik at man får ulike tall på ulike 

plattformer utover at DBH har rapporterte data og at STAR kan ha live-data.  

• Publisering når data er tilgjengelig. Vårsemesteret avsluttes 30.6, og med sensurfrister som 

foreligger pr i dag skal resultatene fra vårsemesteret i all hovedsak være i protokoll innen 

31.8.  

• Relevans øker når data er fersk. I all virksomhetsstyring er det en fordel med ferske tall. 

Statistikk om gjennomstrømming foreligger på høsten, og det vurderes som hensiktsmessig å 

gjennomføre analyser og styringsdialog knyttet til denne parameteren så fort man har friske 

tall.  

• Kort tid mellom publisering av data og frist for årsrapport. Uttakstidspunkt pr 30.9 

medfører at data om gjennomstrømming på normert tid (styringsparameter) ikke blir 

tilgjengelig i DBH før 15. februar. Frist for årsrapport til KD er 15. mars. Det betyr i realiteten 

at det ikke er mulig å gjennomføre analyser av data og å realitetsbehandle disse i de aktuelle 

beslutningsfora internt før rapportering. Analyser av gjennomstrømmingsdata må derfor 

basere seg på data fra Tableau, og da er avvikende data lite hensiktsmessig. Ved å flytte 

tidspunkt for gradsoppnåelse i vårsemesteret til å være t.o.m 31.8 vil DBH kunne publisere 

data for gjennomstrømming på normert tid, siden man i DBH uansett kun benytter høst-

startende som utgangspunkt i styringsparameteren, ved publisering av data 15 oktober. 

 

 

 


