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utdanning.no i dag

Ca 900 studietilbydere totalt

Ca 90 studiesteder (inkl. avd.), universitet og høgskoler

Over 150 fagskoler

Nesten 7000 utdanninger, hvor av 3600 er UH-studier
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Oppdatert informasjon

 Det vil til en hver tid være institusjonene selv som har best 
oversikt over egne studietilbud, og som først kjenner til 
endringer og kan oppdatere dette

 Studiene oppdateres årlig i forkant av hovedopptaket 15.april. 
Vi ønsker å importere data så tidlig som mulig i perioden 
november-februar

 Endringer i studietilbud skjer gjennom hele året- vi 
gjennomfører importer etter behov utenom hovedopptaket

 utdanning.no skal være et verktøy for å finne fram til riktig 
informasjon og lenke videre til studiets hjemmeside
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Eksport fra FS 
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Hvilke data er vi ute etter?

Faktaelementer

• Studienivå- KD-kode i FS 

• Fagområde- NUS-kode

• Antall semester

• Studiepoeng 

• Lenke til studiets hjemmeside
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Hvilke data er vi ute etter?

Beskrivende elementer: 

• En kort beskrivelse av studiet

P-INNHOLD og/eller P-KORTINTRO

(ingressformatering)
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Flere elementer- felleskoder i FS

• Ingress (P-KORTINTR)

• Studiets oppbygning (P-STUDIEPL) 

• Læringsmål (P-MAL)

• Undervisningsopplegg (P-UNDERV)

• Opptakskrav (P-OPPTKRAV)

• Anbefalt forkunnskap (P-ANBFORK)

• Karrieremuligheter (P-YRKESMUL)

• Videre studier (P-VIDSTUD)

• Utenlandsstudie (P-UTVEKS)

• Kostnader

• Opptaksinformasjon (P-OPPTINFO)
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Noen eksempler

http://utdanning.no/utdanning/hio.no/jmok

http://utdanning.no/utdanning/hist.no/fthingby

http://preview.utdanning.no/utdanning/laerested.no/lokalko

de-1
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Testperiode og leveringstidspunkt 

 Nye FS-institusjoner: mulighet til å teste allerede nå

 Første testing gjerne med kun et fåtall studier med de beskrivelsene 
man ønsker å ta i bruk senere 

 Tidligere/erfarne FS-leverandører: kan gjøre et testuttrekk tidlig for å 
kontrollere eksporten i forkant av levering

 Alle eksporter godkjennes i test før de settes i produksjon

 Ønsker avklaring på datoer for testoverføring og leveringstidspunkt så 
tidlig som mulig for å koordinere eksportene

 Tekst og logo legges inn manuelt av utdanning.no og kan sendes på 
e-post til oss
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NB!  Vanligste feil

 I bildet Studieprogram – undervindu Infortermin, marker 

”J” under publiser eksternt (utdanning.no) for de 

studieprogrammene dere legger inn informasjon i.  År-

termin må være satt til 2011 høst.
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Brukertall

272 000 besøkende på utdanning.no 15.januar-

15.februar(188.000 unike brukere)

 Brukertallene har økt for hvert år 

Nye tjenester skal lanseres i år for å gjøre 

studieoversikten enda bedre 
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Nye tjenester

Generelle studiebeskrivelser: gi en generell beskrivelse av 

studier og fagområder og gi oversikt over hvor disse tilbys. 

Lister genereres ved bruk av NUS-koder

Egen etter- og videreutdanningsbase

Videreformidling og referansegruppe 
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Veiledning og support

Brukerveiledning og presentasjoner fra kurs på FS sine 

sider 

FS: fs-support@usit.uio.no

Utdanning.no:

André Løvik al@iktsentert.no

Camilla D. Carlsen cdc@iktsenteret.no

Are Rikardsen ar@iktsenteret.no (teknisk)
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