
VIAs pædagogiske og samfundsfaglige professionsbacheloruddannelser: Maksimal mulig gennemførelsesprocent

Nedenstående tabel viser maksimal mulig gennemførelsesprocent opgjort på den dato, hvor den enkelte studiestart er nået normeret studietid. 
Denne procent fortæller, hvor stor en andel af de, der startede på den given studiestart, som kan gennemføre uddannelsen, hvis der ikke sker yderligere frafald efter, at normeret studietid er passeret.
Det er altså en opgørelse af, hvor mange der har gennemført plus hvor mange der fortsat i gang med uddannelsen (inklusiv studerende på orlov) på denne dato ud af, hvor mange der startede.
Forskellen mellem 100 procent og maksimal mulig gennemførelsesprocent opgjort ved normeret studietid fortæller, hvor stor en andel af de, der startede på uddannelsen, som er frafaldet inden for
normeret studietid. Den endelige gennemførelsesprocent for en studiestart kan først opgøres, når alle studerende på studiestarten enten har fuldført eller er frafaldet.
"-" indikerer, at studiestarten enten ikke er nået normeret studietid, da opgørelsen er lavet - eller at der ikke har været optag af studerende på den pågældende årgang.

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Administrationsbachelor Aarhus 54,9% 60,2% 57,9% - - -

Administrationsbachelor Aarhus - Net - 100,0% 30,5% - - -

Administrationsbachelor Viborg 69,2% 45,8% 50,0% - - -

Diakoni og socialpædagogik Aarhus 84,2% 75,0% 86,8% - - -

Kristendom, kultur og kommunikation Aarhus 65,8% 69,7% 69,4% - - -

Lærer Aarhus 71,1% 69,8% 70,2% - - -

Lærer Nørre Nissum 58,0% 52,8% 46,5% - - -

Lærer Silkeborg 71,2% 62,9% 69,1% - - -

Lærer Skive 67,6% 70,3% 66,3% - - -

Pædagog Aarhus 82,2% 80,7% 83,2% - - -

Pædagog Grenaa - - 86,7% - - -

Pædagog Holstebro 78,5% 77,1% 85,6% - - -

Pædagog Horsens 80,9% 75,9% 75,0% - - -

Pædagog Ikast 80,7% 82,7% 76,0% - - -

Pædagog Randers 81,6% 87,6% 86,2% - - -

Pædagog Viborg 69,3% 72,4% 76,4% - - -

Pædagog Viborg - Net - - 56,0% - - -

Socialrådgiver Aarhus 74,7% 81,8% 76,4% - - -

Socialrådgiver Aarhus - Net 56,5% 72,2% 54,1% - - -

Socialrådgiver Holstebro 80,6% 77,4% 69,9% - - -
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