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• Generelt om Vitnemålsportalen 

• Demo 

• Dokumentasjon og nettsider 

Agenda 



Litt historikk 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Oppdrag fra 
Kunnskaps-

departement
et (KD) om å 
lage en krav-
spesifikasjon. 
Gruppe ledet 

av Geir M. 
Vangen ble 

nedsatt 
Dokument 

levert til KD 

Tildeling av 
midler til 
utvikling 

Utviklingen 
startet 

Full-
finansiering 

fra KD 

17. januar: 
«stille 

lansering» 

Juni: 
offisiell 

lansering 



• Sikre at resultater som deles er korrekte 

• Forenkle prosesser 

• Redusere behov for utskrifter/papir 
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Alle FS-institusjoner (35 stk) leverer resultater til Vitnemålsportalen 
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 Innsyn i 

Vitnemålsportalen 

via lenke 

Overføring til 

rekrutterings- 

system / 

HR-system 

To ulike måter å dele resultater på: 
1) Innsyn via lenke     2) overføring til HR-system 
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Innlogging med Feide eller ID-porten 



• Resultateier har selv kontroll over sine data  
(kun du får se dine data i Vitnemålsportalen) 

• Direkte tilgang til datakilder 

• Krypterte overføringer 

• Digitalt signerte transaksjoner 

Sikkerhet 



• Vitnemålsportalen henter personens navn fra Folkeregisteret  

• Vitnemålsportalen vises dataene slik de er strukturert i FS 

– Hvilke data som vises i Vitnemålsportalen er avhengig av den enkelte 

institusjons registreringer i FS. 

 

Greit å vite 



Demonstrasjon 



www.vitnemalsportalen.no 

http://www.vitnemalsportalen.no/


















• Kvalifikasjoner som er grader har ordlyden «Grad» foran navn på kvalifikasjon 

• Navn på studieprogram og ev. studieretning vises 

• PDF av Diploma supplement tilgjengelig (i den grad det er lagret i FS) 

• Programinformasjon som RTF-dokument (Det samme som i papirvitnemålenes  
side 2) 

• Karakterfordeling for emnet for A-E (statistikk) og informasjon om karakterskalaen 
(samme som karakterutskrift. Står også i PDF). 

• Hvis poengtypen «Studiepoeng» vises for emner tatt før 2003 (og innføringen av 
Kvalitetsreformen) vises en forklarende setning.  

• Emner sorteres etter emnekategorier (hvis det lagt inn i FS) 

• Merknader som vises på vitnemålene vises også i Vitnemålsportalen (rett etter 
studieprogram og studieretning) 

 

Utvalgt funksjonalitet 



• Grader uten tilhørende emner og forklarende setning:  

"På grunn av tidligere registreringspraksis ved 

utdanningsinstitusjonene, er ikke emnene som dannet grunnlaget for 

denne kvalifikasjonen knyttet til kvalifikasjonen i det 

studieadministrative systemet." 

• PhD-relevant informasjon (dato for disputas m.m.) 

• Emneinformasjon (i den grad det finnes i FS og institusjonen deler 

denne med VP)  

 

Funksjonalitet som kommer i fremtiden 



1) ALLE resultater fra tidligere institusjon 

I tilfeller hvor en person KUN har resultater fra en tidligere institusjon, og IKKE fra den nye institusjonen, skal 
navnet på tidligere institusjon vises. (Det skal eksempelvis IKKE stå NTNU hvis en person har oppnådd alle 
resultatene sine fra Høgskolen på Gjøvik, og ikke har ett eneste resultat fra NTNU. Da skal det kun stå 
Høgskolen på Gjøvik). 

 

2) Personer med resultater BÅDE fra tidligere institusjon OG fra dagens institusjon 
Dagens navn på institusjon vises. 

 

2a) Alle resultater i en kvalifikasjon (eller under "Andre resultater") fra tidligere institusjon 

Tidligere institusjonens navn står i parentes under navnet på kvalifikasjonen/"Andre resultat".  

 

2b) Enkeltresultater BÅDE fra tidligere og fra ny institusjon 

Tidligere institusjonens navn står i parentes under emnenavnet. 

 
I tilfelle 2b og 2c vises et hjelpeikon (et spørsmålstegn) ved siden av navnet på institusjonen. Følgende tekst vises hvis man 
trykker på hjelpeikonet: "Ett eller flere resultater er oppnådd ved en institusjon som, ved fusjon eller virksomhetsoverdragelse, nå 
er en del av en annen institusjon. Trykk på «Vis alle detaljer» for å se detaljer om resultatet/resultatene." 

Resultater oppnådd ved en ikke lenger 

eksisterende institusjon 



1) ALLE resultater fra tidligere institusjon 



2) Personer med resultater BÅDE fra tidligere institusjon OG fra dagens institusjon 
a) Alle resultater i en kvalifikasjon (eller under "Andre resultater") fra tidligere institusjon 



2) Personer med resultater BÅDE fra tidligere institusjon OG fra dagens institusjon 
b) Enkeltresultater BÅDE fra tidligere og fra ny institusjon 



http://www.fellesstudentsystem.no/doku
mentasjon/brukerdok/vitnemalsportalen/ 

http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/vitnemalsportalen/
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/vitnemalsportalen/
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/vitnemalsportalen/

