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Funksjonalitet er nå på plass for at studenter kan søke om ulike typer 
godkjenningssaker i Studentweb, som så overføres til godkjenningsmodulen i FS.  
Funksjonaliteten vil etter hvert også gjelde for andre typer søknader, for eksempel 
studiepermisjon, eller søknad om tilrettelegging av eksamen.  
 
I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i 
utlandet.  
 
Det er krav om at studenten har opptak til et studieprogram ved institusjonen, og er 
tatt opp på en gyldig utvekslingsavtale.  
Dokumentasjon studenten laster opp her kan f.eks. være en liste over emnene 
studenten tenker å ta under oppholdet 
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Når studenten har søkt i Studentweb vil denne informasjonen overføres til 
godkjenningssak-bildet i FS med type Forhånd, dato for søknaden og søknadsteksten 
fra studenten.  
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Når en student blir opprettet i utvekslingspersonbildet opprettes det samtidig en 
godkjenningssak og en tilknyttet sak i person eksternstudium, med navn på 
institusjonen studenten skal på utveksling til.  
Datoene for utvekslingsoppholdet følger også med. 
 
Det er verdt å merke seg at dersom studenten søker om forhåndsgodkjenning i 
Studentweb (som eksemplet jeg viste) opprettes bare søknaden i 
godkjenningssakbildet, her er det altså ingen kobling til utvekslingsmodulen.   
Eksternstudiet må også opprettes manuelt, og tilknyttes godkjenningssaken før den 
kan behandles.  
 
Dette kan kanskje virke litt forvirrende, og føre til dobbeltregistreringer.  
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Det er derfor mulig å skru av funksjonen for at studentene skal kunne søke om 
forhåndsgodkjenning i Studentweb slik at forhåndsgodkjenninger bare opprettes ved 
generering av utvekslingsperson, da kommer relevante data med. Her er det opp til 
hva institusjonene velger.  
Velger man å la studentene søke i Studentweb må det tilpasninger og manuelle 
registreringer til i godkjenningssak-bildet og bildet person eksternstudium. 
 
For å skru av funksjonen henter man opp godkjenningssakbildet og dobbeltklikker i 
Type sak. Her finner dere oversikt over alle sakstyper, i feltet Kan utføres via 
Studentweb kan her endres til Nei. 
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Eksempelet her viser en forhåndsgodkjenning opprettet på bakgrunn av søknad i 
Studentweb. Hadde saken blitt opprettet via utvekslingsmodulen ville det stått en 
merknad om an det var generert en utvekslingssak automatisk, med datoer for 
oppholdet. 
Om vi ser på underbildet er det mulig å manuelt registrere hvilke emner studenten 
planlegger å ta mens han/hun er på utveksling, i feltet Planlagt.  
Man kan også velge f.eks. Praksis i nedtrekksfeltet Kategori, dersom studenten ikke 
skal ta emner.  
 
Karakterregelen ‘ANNENUTL’ vises automatisk når emner og periode/tid registreres.  
Karakterer og resultat skal ikke registreres før ved endelig godkjenning, altså etter 
avsluttet opphold, det er mulig studenten ender opp med å ta andre emner enn 
planlagt mens han er på utveksling.  
Det er mulig å legge til og slette rader i underbildet her. 
Planlagte emner vises i utdanningsplanen til høyre (under ekstern utdanning). De 
vises også for studenten i Studetnweb. 
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Godkjenningssak samlebilde: I forhåndsgodkjenningen normalt registrerer dere 
forventet omfang per semester når studenten skal ta emner, f.eks. 30 studiepoeng.  
 
Det er litt annerledes når oppholdet er feltarbeid, eller praksis. Når et opphold av 
denne typen er opprettet i utvekslingspersonbildet blir det automatisk opprettet en 
godkjenningssak med omfang 0 studiepoeng.   
Saken settes også automatisk til Behandlet. 
 
Forhåndsgodkjenningen av praksis rapporteres til Lånekassen selv om det står 0 stp. 
Det er krav om å registreres studiepoeng når oppholdstype STUDIER rapporteres.  
 
 

9 



Godkjenning av eksterne studier kan være basert på forhåndsgodkjenninger, eller 
være eksterne emner tatt ved andre læresteder uavhengig av forhåndsgodkjenninger.  
Eksemplene som følger viser innpassing fra utveksling men prosessen vil være den 
samme dersom studenten har avlagt emner ved et annet lærested og nå søker om 
innpassing av disse. 
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Det fins også her funksjonalitet i Studentweb for innpassing av eksterne emner.  
 
Sekvensen studenten gjennomfører i studentweb er lik som for 
forhåndsgodkjenningen. 
 
Om studenten har resultater fra utlandet kan studenten laste opp karakterutskrift 
selv, eller få resultatene hentet via tjenesten EMREX  
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Dersom både den norske og den utenlandske institusjonen er med i Emrex-
samarbeidet kan studenten velge aktuelt land og institusjon, resultatene vil da 
overføres og vises i bildet Person Eksternstudium.  
I første omgang gjelder ordningen studenter som har studert i Sverige, Danmark, 
Finland og Italia, samt utvekslingsstudenter som har vært i Norge. 
Dersom institusjonene ikke er med i Emrex-samarbeidet kan studenten klikke på 
Ønsker ikke å importere resultater og laste opp karakterutskrift selv.  
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Eksemplet her viser resultatutveksling via Emrex i FS. Resultatene fra Emrex vises i 
bildet person eksternstudium, dvs. opprettet via Webservice (FSWS).  
Det står Automatisk importert i merknadsfeltene og i reg.kilde  under Resultater. 
Visningen i person eksternstudium er lik som når resultatene fra andre norske 
institusjoner importeres, også resultatene (med tilhørende karakterer).  
Når emnene til slutt er innpasset og vises på vitnemålet vises de som «innpasset» 
siden de er fra utenlandske læresteder. 
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Resultatutveksling mellom læresteder i Norge har vært på plass en stund og brukes i 
innpassingssaker og i søknader til Samordna opptak, samt lokale opptak.  
Samtykke fra studenten må klargjøres i Studentweb ved å gå til bildet Akseptansetype 
i Semesterregistreringsmodulen. 
 
Åpning for resultatutveksling gjøres i Webapplikasjon – Modulvalg 
 
I henhold til Personopplysningsloven kan bare resultater utveksles dersom studenten 

har samtykket. Studenten samtykker i Studentweb eller Søknadsweb og trenger bare 

samtykke en gang.  

Studenten kan også å trekke tilbake samtykket, dette gjøres i Studentweb, i Min profil. 
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Knappen Hent ekstern norsk utdanning 
finnes i Person eksternstudium og 
Godkjenningssak samlebilde (og også i 
Søknad samlebilde).  
Å bestille resultater fra andre 
læresteder tar ca. ett minutt, fordi det 
er omtrent 50 ulike FS-databaser som 
må gjennomgås.  
Feltet merknad og Reg.kilde (i 
underbildet) markerer at resultatene er  
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hentet inn, og ikke registrert manuelt. 
Det er verdt å merke seg at eksterne 
resultater som er automatisk innhentet 
kan ikke endres i bildet. Tjenesten 
henter resultater som foreligger på et 
bestemt tidspunkt. Dersom flere 
vurderingsresultater er kommet til, nye 
grader er oppnådd og registrert, eller 
karakterer forbedret vil det ikke settes i 
gang automatisk henting. Det er 
studenten selv må melde fra til 
institusjonen dersom det foreligger nye 
eller forbedrede resultater, så vil disse 
komme med ved neste henting. 
 
Studenten kan se hvilke resultater som 
er utvekslet i Studentweb («Mine 
resultater») 
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Det kan forekomme både automatisk importerte og manuelt registrerte resultater for 
en student fra samme eksterne institusjon.  
Da vil «kontroll» komme til syne i rød skrift.  
Dersom det er duplikater (samme emner, manuelt og automatisk registrert, samme 
termin osv.) innpasses ett av emnene i utdanningsplanen, som regel det manuelt 
registrerte.  
Ved ny henting av data kan resultater ha endret seg (ny sensur etter klage osv.). 
Automatisk importerte emner overstyres, de manuelt registrerte berøres ikke. 
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Studenten har her søkt om innpassing i Studentweb, teksten som studenten har 
skrevet vises i feltet Søknad i overbildet.   
Ettersom studenten har søkt i Studentweb og skrevet inn navnet på det eksterne 
lærestedet i fritekstfeltet der, må Person eksternstudium opprettes manuelt i 
godkjenningssaken. Du åpner bildet Person eksternstudium, registrerer ny rad og 
legger inn riktig lærested. Deretter går du tilbake til godkjenningssaken og søker opp 
studenten på nytt, og knytter eksternstudium til saken ved å hake av i feltet ved siden 
av Institusjon (under «inngår»). Når du søker opp studenten på nytt vil feltet 
eksternstudium bli blått 
For at man kan starte registreringen av resultater osv. må status behandling settes til 
BEHANDLES. 
 
I eksemplet over er underbildet Utdanningsplan grønt fordi det inneholder data, men 
disse er ikke behandlet ennå. 
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Dersom resultatene ikke er hentet inn automatisk må de registreres manuelt. Når du 
bruker Registrer resultat, bruk feltet «Innpass» og kar.regel endrer seg til NO25 
(innpasset). 
Når man legger inn bestått i underbilder Resultater forsvinner det tilsvarende emnet 
fra underbildet Planlagt (dersom dette var fylt ut). 
 
Når man legger til ny rad i Resultater vil «ANNENUTL» dukke opp som default.  
Ved resultatutveksling mellom norske læresteder fremkommer som regel kar.regel 
NO30 (A til E). 
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Du registrerer studiepoengene fra eksternstudiet for rapportering til Lånekassen.  
Feltet Omfang Lånekassen er blått dersom de eksterne resultatene er fra en 
utenlandsk institusjon (for de norske er dette feltet hvitt).  
Dersom man fyller ut antall studiepoeng i Omfang Lånekassen må det angis termin.  
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Når saken er satt til ferdig behandlet settes dagens dato, og man er da ferdig med å 
behandle innpassingssaken.  
For å endre på data her kreves det egne roller/valideringer.  
Etter at saken er rapportert til Lånekassen kreves en egen validering i tillegg. Man må 
også sette inn en merknad om årsaken til endringen. 
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Andre godkjenningssaker er f.eks. forkunnskaper.  
I en innpassingssak som allerede er opprettet er det mulig å registrere forkunnskaper 
til et emne en student ønsker å ta.  
Du kan registrere at studenten får ta et bestemt emne basert på ekstern utdanning, eller 

at studenten kan melde seg til alle emner hvor det emnet som er registrert er blant 

forkunnskapskravene.  

Det er mulig å legge inn merknader om bakgrunnen for at studenten får fritak, og også 

begrense forkunnskapskravene til en bestemt periode. 

 

Det er også mulig å innvilge tilgang til emner uten å basere det på en 

godkjenningssak, da velges Forkunnskap som type sak. Dersom det skal registreres 

studiepoeng i saken bør det behandles under en innpassingssak.  
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Det kan være at studenten har avlagt emner ekstern som faglig overlapper med 
emner som studenten kan melde seg til i Studentweb.  
I slike tilfeller registreres det interne emnet der det er faglig overlapp, i tillegg til 
antallet studiepoeng som overlapper.  
Det må registreres om studenten skal få sperre mot å melde seg til emnet i 
Studentweb, og ev. mot å bruke emnene på vitnemålet. 
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Underbildet Fritak vurdkomb gir mulighet til å registrere fritak for en 
vurderingskombinasjon til et emne. Det kan f.eks. være en lab-øvelse, oppgave el.l. 
det kan gis fritak fra, basert på tidligere utdanning 
 
Du registrerer emnekoden, og koden for vurderingskombinasjonen det gis fritak for, 
f.eks. oppgave, skriftlig eksamen osv.  
Merknadsfeltet kan brukes for å forklare nærmere hva fritaket innebærer, og du kan 
også legge inn terminen for når fritaket skal gjelde fra.  
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Siste punktet i en godkjenningssak er å innpasse de eksterne emnene i en 
utdanningsplan. 
 
Fra godkjenningssak-bildet er det overgangsknapp dit i underbildet utdanningsplan. 
Løpenummeret/saksnummeret fra godkjenningssaken følger med over i 
utdanningsplanen, det gjør det lettere å få oversikt dersom studenten er registrert 
med flere innpassingssaker.  Det er også til  hjelp for andre saksbehandlere. 
 
Nytt bilde: Resultatet «innpasset» på vitnemål står som default, i henhold til UHRs 
mal.  Det er bare «innpasset» brukes i godkjenningssaker,  unntak er i tilfeller med 
joint degree/samarbeidsgrader, der eksterne karakterer skal stå på vitnemålet. 
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Det er tilfeller hvor det ikke trengs å opprette en godkjenningssak for å innpasse 
eksterne resultatet i en utdanningsplan, f.eks. emner som kan innpasses uten at det 
må gjøres en faglig og/eller administrativ vurdering.  
Dette gjelder eksempelvis Ex.phil. og Ex.fac. som kan brukes på tvers av alle 
studieprogrammer/læresteder på lavere grads studier. Man klikker på emnet som skal 
innpasses i utdanningsplan-bildet og velger Innpassingsregel.  
I dette tilfellet registreres det innpassing av Ex-phil/Ex-fac fra UiOb eller UiO. Selve 
bildet innpassingsregel finnes i modulen godkjenningssaker, her kan man legge til 
emner og eksterne læresteder for fremtidig bruk.  
Dette styres altså lokalt 
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Emnene som skal innpasses er synlige på høyre side, og legges inn i midten av bildet 
ved  å klikke på de grå boksene. Så velges hvilken emnekombinasjon emnene skal 
innpasses i. 
Feltet emnekategori betyr overskrifter på vitnemålet, tilfellet over vil det fremstår 
som frie emner på vitnemålet til studenten.   
 
Emnevalgstatus er regler for hvordan emnene skal innpasses, f.eks. som obligatoriske 
eller valgfrie. 
 
Både interne og eksterne emner innpasses på samme måte, ved å legge emnene på 
riktig emnekombinasjon. Interne emner utenom plan er emner som allerede har 
bestått ved institusjonen, men ikke ligger i studieprogrammet for studenten. 
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Det er mulig å dele vekting ved innpassing av et eksternt emne, dette innebærer at 
man først har vurdert hvor stor del av pensum/emnet som er relevant for graden, 
f.eks. at arbeidsmengden på emnet totalt tilsvarte 10 studiepoeng, mens studenten 
kun vil få 5 stp inn i graden pga relevans. De resterende fem studiepoengene kan man 
velge å innpasse i en annen emnekombinasjon. 
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Man kan erstatte interne emner med eksterne. Det gjøres ved å klikke på det interne 
emnet til venstre i utdanningsplanen, og skrive i merknadsfeltet hvilket eksternt 
emne som erstatter.  
I dette tilfellet lå emnet Introduksjon til forskning i utdanningsplanen for studenten, 
men det ble erstattet av et eksternt emne som ble avlagt høsten 2014. 
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Studenten kan selv gjøre emneprioriteringer i Studentweb. Saksbehandler kan gå inn 
og gi opptak til de ulike emnene studenten har prioritert ved å sette J i feltet Opptatt 
(under prioritert), og tilsvarende Nei (N) i emnet studenten ikke har fått opptak til. I 
dette tilfellet har studenten fått opptak til prioritet 1, merket med grønt i venstre del 
av utdanningsplanen. Emnet studenten ikke har fått opptak til, dvs prioritet 2 her 
settes til N.   
Prioriteringene studenten har fått avslag på forsvinner fra visningen i studentens 
utdanningsplan i StudentWeb 
 
For det emnet studenten har fått opptak til, kan h*n kan nå selv melde seg til emnet, 
ev. kan saksbehandler gjøre dette via rutine. 
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På tilsvarende måte som for emneprioritering kan opptak til veivalg/studieretninger 
også gjøres. Dette gjelder først og fremst på programmer med mange valgmuligheter.  
Opptak til veivalg/studieretning settes opp i bildet Emnekombinasjon samlebilde 
(modul Studieelementer), der kan det også angis om studentene selv kan søke om 
dette i StudentWeb. 
Studentene kan søke i Studentweb, men selve opptaket gjøres manuelt av 
saksbehandler i bildet Utdanningsplan. Også her angis det prioritering og om 
studenten er tatt opp eller ikke.  
Studenten melder seg til emner i den emnekombinasjon veivalget representerer, eller 
saksbehandler kan legge inn dette i utd. planen manuelt. 
 
Rutinen FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan kan brukes for å legge 

obligatoriske emner som ligger under veivalget inn i studentens utdanningsplan.  

Overgang til denne rutinen finnes i høyre del av utdanningsplan-bildet 
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FS 800.001: Godkjenningssak:  
Rapporten gir utplukk av eksternresultater knyttet til søknad om godkjenning. Du kan 
oppgi et bestemt land og/eller en bestemt institusjon for de eksterne resultatene 
og/eller periode for søknad. 
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FS 800.003: Godkjenningssak – Saksbehandling:  
viser alle enkeltopplysninger som gjelder saksbehandlingen av en godkjenningssak. 
Kan sorteres etter bl.a. internt sted, og saksbehandler.   
Velger du Studium vil du få opp nedtrekksliste med land og ekstern institusjon. Her 
har jeg valgt utplukket internt sted.  
Det er også mulig å hake av for type sak, og om den er ferdigbehandlet. 
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FS 802.001: Godkjenningssak for studieprogramstudent: Denne gir utplukk av 

godkjenningssaker på studieprogram eller internt sted, med mulighet for avgrensing til 

kull, aktive studenter og saker som ikke er ferdigbehandlet.  
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FS803.001: Viser resultater (planlagte og oppnådde) fra eksternstudium-bildet. Søke 

opp hele studieprogram, og velge kull, personer, land, institusjon. Må fylle inn 

Periode for resultater 
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Tilslutt litt om basen GAUS, Godkjenning av utenlandske studier.  
GAUS inneholder flere søkemuligheter. Et enkelt fritekstsøk får man treff på alle 
resultater som inneholder søkeordet.  
Et avansert søk gir flere muligheter for å bygge opp et søk, f.eks. navn på ekstern 
institusjon, når saken var ferdig behandlet osv.  
Søk på institusjonens navn gjør oppslag på navnet på bokmål, engelsk og nynorsk. 
Etter at søket er kjørt kan man se nærmere på resultatene i menyen til venstre, det er 
dette som er markert med en rød ring i skjermbildet. 
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Det er bare saker fra Godkjenningsmodulen der eksternstudier fra utenlandske 
institusjoner inngår som overføres fra FS til GAUS. Tilgang til GAUS gis ved å tildele en 
saksbehandler rollen FS_GAUS i FSSystem. 
 
Det overføres bare saker tilknyttet felleskoder for sakstype og sakstatus (disse finner 
dere i kodemodulen). Kodene må være aktive og ha ’Eksport GAUS’ =J. 
 
Når saker endres i FS etter at de er overført til GAUS, vil GAUS oppdateres 
automatisk.  
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Saksflytsystemet ROMS er under utvikling og straks klar til å testes, dere vil få beskjed 
om dette. Systemet er tenkt å forenkle saksflyten i godkjenningssaker, og skal også 
etter hvert gjelde andre typer saker f.eks. klage på eksamen. 
  
Studenten søker om godkjenning/innpassing i Studentweb, og laster opp relevant 
dokumentasjon. Kommunikasjon mellom saksbehandler og andre saksparter, f.eks. 
vitenskapelig ansatte gjøres så i ROMS, og relevant dokumentasjon utveksles, eller 
«flyter digitalt» mellom de involverte. Når saken er ferdig behandlet sendes den med 
dokumenter til arkiv, og studenten får beskjed om utfallet i Studentweb.  
Målet er mindre papirer, færre feil, og raskere behandling. Vi tror dette vil være til 
hjelp for mange.  
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