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 Dagsorden 
 

0. Godkjenning av dagsorden 

1. Referat fra møtet 28.9.2011 

2. Ny NAG 

3. Oppdateringer siden sist 

4. Rapportbehov til Person eksternstudium 

5. Fortsettelse av arbeid med aktivitetsdekomponering av godkjenningssaker – gjennomgang av 

arbeidsoppgaver som utføres innen saksfeltet Godkjenning: 

a. Gjennomgang av medbrakte sakseksempler med henblikk på ivaretakelse i 

aktivitetsdekomponeringen (funksjonalitet) 

b. Fortsette aktivitetsdekomponering av forskjellige typer godkjenningssaker (NB: funksjoner i 

tilknytning til innpassing i utdanningsplaner med funksjoner som nå ligger i Student samlebilde må 

behandles som eget punkt ).  

Gjenstående sakstyper/arbeidsoppgaver er: 

- Faglig vurdering og omfangsvurdering uten tilknytning til utdanningsplan 

- Godkjenning av grader/jevngod med grad 

- Godkjenning av realkompetanse 

- Godkjenning av forkunnskapskrav 

- Godkjenning av vurderingskombinasjon/obligatorisk aktivitet 

- Emneerstatning/emneoverlapp 

 

- Funksjoner i forhold til innpassing av emner i utdanningsplan 

c. Rapportbehov 

6. Avklaring av videre arbeid med modulen, møteaktivitet og fordeling av arbeidsoppgaver: 

a. Start modellering av forslag til ny modell for godkjenningssaker  

b. Funksjonalitet for innhenting av studentsamtykke for resultatoverføring 

7. Eventuelt 
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0. Godkjenning av dagsorden 

Ingen merknader. 
 

1.  Referat fra møte 28.9.2011 
 Ingen merknader. 
 

2.  Ny NAG 
Arbeidet i arbeidsgruppen har foregått veldig raskt. KD har satt av to millioner til 
utviklingen av ny NAG, men disse pengene må tildeles i inneværende år. 
 
Fortsatt uklart av hvem og hvordan disse pengene skal disponeres. Tildelingsbrev 
hadde ikke kommet til USIT på møtetidspunktet, men det var ventet at det skulle 
komme. Utviklingen av, systemeierskap og drift av en ny NAGbase er bestemt lagt til 
samarbeidstiltaket FS. 
Det har vært forskjellige meninger innad i arbeidsgruppen omkring utviklingen av en 
ny NAG, men KD har nå både bestemt at en ny base skal utvikles og at NOKUT 
skal være med i denne basen. 
 
Arbeidsgruppen som ble nedsatt har verken hatt tid til eller kompetanse til å utforme 
en reell og grundig kravspesifikasjon til en ny NAG. Kravspesifikasjonen som nå er 
laget må derfor anses som foreløpig, og en ny og grundigere må utformes før den 
tekniske utviklingen kan finne sted. Dette blir en del av utviklingsprosessen ved USIT, 
etter at tildelingen er bekreftet og utviklingen kan påbegynnes. 

 
3.  Oppdateringer siden sist 

En del oppklaringer rundt hva som har kommet på plass, hva som gjenstår og 
generelt om funksjonaliteten i Person eksternstudium. 
 
Det jobbes med å utvikle en dialog for innlegging av resultater i bildet, dvs. at valg av 
en karakterregel (et lite utvalg) vil styre hva som kan velges og legges inn av resultater 
på eksterne emner. Når man begynner å utveksle resultater mellom institusjoner må 
det finnes en mulighet for å velge om resultatet skal stå på vitnemålet evt. byttes ut 
med noe annet, eksempelvis INNPASS som brukes på eksterne resultater i dag. 
Det samme gjelder for vektingen. 
 
Ved innlegging av ny rad i underbildet Resultater vil alle felt komme fram automatisk 
(default hake for Detaljer). Rutine for endring av institusjonsnummer er validert på 
samme måte som for innlegging av informasjon i bildet, og kan derfor gjøres av alle 
med registreringsrettigheter i bildet.  
 
Det er ønskelig at feltet for ”Inngår i” flyttes opp i de to første radene - helst bak feltet 
for løpenummer. 
 

4.  Rapportbehov til Person eksternstudium 
Behov for rapporter knyttet til det nye bildet Person eksternstudium ble diskutert. 
Andre rapporter må utvikles når arbeidet med den nye modulen har kommet lenger. 
 
Det er behov for to rapporter i tilknytning til Person eksternstudium, én med utplukk 
på institusjonsnivå og én med utplukk på personnivå. 
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1) Institusjonsrapporten 

a) Utplukk 
i) Land 
ii) Institusjon 
iii) Periode (År – hentet fra underbildet Resultater) 
iv) Alle/Resultater/Planlagt (fra underbildene) 

 
b) Filter 

i) Kategori 
ii) Registreringskilde 

 
c) Vis valg 

i) Person (V) 
ii) Institusjon 
iii) Land 
iv) Løpenummer 
v) Kategori 
vi) Reg.kilde 
vii) Løpenummer ”Inngår i”(dersom for eksempel emneresultat inngår i 

kvalifikasjon) 
viii) Kode 
ix) Navn 
x) Engelsk navn (V) 
xi) Tid 
xii) Vekting (V) 
xiii) Karakterregel (V) 
xiv) Nivå (V) 
xv) Resultat (V) 
xvi) Engelsk resultat (V) 
xvii) Subject Area (V) 
xviii) Oppgavetittel (V) 
xix) Oppgavetittel Engelsk (V) 
xx) Journalnummer (V) 
xxi) Url (V) 
xxii) Merknad (V) 

 
2) Personrapporten 

a) Utplukk 
i) Person (fnr/studentnr) 
ii) Studieprogram 
iii) Kull 

 
b) Filter 

i) Institusjon 
ii) Land 
iii) Alle/Resultater/Planlagt 

 
c) Vis valg 

i) Samme som i institusjonsrapporten 
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5. Aktivitetsdekomponering av godkjenningssaker 

Kort gjennomgang av notat under utarbeidelse, Oversikt over sakstyper, arbeidsoppgaver og 
konklusjoner innenfor godkjenning, og definisjonene som er utarbeidet der. 
  
Omfangsvurdering/faglig vurderinger: 
Samme behandling av sakene som ekstern utdanning, dvs. 
aktivitetsdekomponeringen er stort sett lik. 
Omfangsvurderinger gjøres ikke hos institusjonene uten at det gjøres i sammenheng 
med en faglig vurdering. Det vil si at det alltid er faglige betingelser knyttet til en 
omfangsvurdering, og at det derfor ikke er kun studiepoeng som skal registreres. 
Eksempelvis gjøres omfangsvurderingen i sammenheng med en jevngod med grad 
og/eller jevngod med emner og lignende vurderinger. 
Omfangsvurderingen angir rammen for øvrige konklusjoner i saken. 

 
Vurdering av ikke-verifiserbar utdanning: 
Det ble diskutert med utgangspunkt i retningslinjer for vurdering av høyere 
utdanning for flyktninger utarbeidet av HiO. I tillegg eksisterer det et 
kartleggingsskjema som søkerne må fylle ut for å kunne søke, men dette hadde ikke 
arbeidsgruppen tilgang til under møtet. 
Hvem som kan be om denne typen vurderinger er klart definert ut fra paragrafer i 
utlendingsloven. Gjelder kun personer med flyktningestatus der det kan være 
vanskelig å framskaffe nødvendig dokumentasjon for å få en faglig vurdering etter de 
vanlige retningslinjene. 
Vurdering av ikke-verifiserbar utdanning innebærer en utvidet/ekstra faglig 
vurdering: 

 Kartleggingsskjema i tillegg til vanlig søknadsskjema 

 Vurdering av eventuell dokumentasjon 

 Faglige prøver 

 Faglig intervju 
 
Det bør finnes mulighet for å registrere denne typen vurderinger i FS, dvs. ekstra 
funksjonalitet dersom flyktning = J. Det er også et ønske om at disse sakene 
rapporteres til NAG. Samtidig er det mye taushetsbelagt informasjon knyttet til disse 
sakene som gjør registreringen i FS mer sensitiv, det samme gjelder overføringen til 
NAG. 

 
Realkompetanse: 
Godkjenning av realkompetanse medfører at studiepoeng skal oppstå ut av ingenting. 
Den godkjente realkompetansen skal inngå som en studiepoenggivende del av 
utdanning, det vil si erstatte emner, emnekombinasjoner eller liknende. Vurderingen 
av realkompetanse foretas derfor koblet mot en spesifikk utdanning, ikke på generelt 
grunnlag. 
Realkompetanse vurderes på bakgrunn av arbeidspraksis og/eller utdanning/kurs 
samt for teknisk fagskole eller andre fagskoleutdanninger. 
 
Realkompetansevurderinger gjøres også ved opptak, men det behandles utenfor 
godkjenningsmodulens saksområde. 
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Godkjenning av forkunnskapskrav: 
Flere case er nødvendig for å kunne beskrive sakene og ivareta funksjonalitet i FS. 
Medlemmene i gruppen må forsøke å lete fram saker i egne arkiv til neste møte, særlig 
går oppfordringen til UiO og NTNU. 
 
Godkjenning av vurderingskombinasjon/obligatorisk aktivitet: 
Dette må fortsatt ivaretas for de tilfeller der dette er noe som registres/tas vare på. 
Det ser ut til at dagens praksis mange steder er at det ikke registreres i FS. 
 
Emneerstatning/emneoverlapp og vektingsreduksjoner: 
Dette må sees i sammenheng med utdanningsplaner og behandles der. 
 

6. Avklaring av videre arbeid med modulen, møteaktivitet og fordeling av 
oppgaver 
Nytt møte fastsatt i slutten av februar.  
 
Medlemmene i gruppen må finne noen case i forhold til godkjenning av 
forkunnskaper til neste møte. Helst også i forhold til det siste punktet om 
emneerstatning/emneoverlapp/vektingsreduksjoner for å sikre at alle elementer er 
ivaretatt i aktivitetsdekomponeringen. 
 
USIT begynner å arbeide med forslag til innhold i skjermbilder til neste møte. 

 
7. Eventuelt 

 Ingen saker til eventuelt 
  
Neste møte avholdes på USIT vanlig sted, mandag 27. februar 2012 kl. 10-15. 
 


