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1.  Referat fra møte 07.09.2011 

 

Det var innsendt følgende kommentar til referatet:  
Magdalena Brekke var ikke til stede. Oversikt over deltakere korrigeres.  
 
Referatet ble godkjent. 

 

 

2.  Orienteringssaker 

 
a. Fra USIT 

Søknadsweb versjon 1.2 er lagt ut. Versjonen inneholder funksjonalitet for 
silingsprosess og dokumentopplasting. UiO og NTNU er i gang med testing.  
Uninett legger først om til Søknadsweb versjon 1.1 for alle institusjoner , deretter vil 
versjon 1.2 legges ut i månedsskiftet januar/februar. 
 
Styret for FS ønsker å prioritere arbeidet med utvikling av ny StudentWeb og 
fullføring av EpN neste år. Dette medfører at det ikke vil være ressurser til 
utviklingsarbeid på de øvrige web-applikasjonene, men det vil bli utført vedlikehold 
og nødvendige feilrettinger. Flere av ekspertgruppens medlemmer mener det er viktig 
å ferdigstille arbeidet med søknadsweb i forhold til nominasjon og Learning 
Agreement. Spesielt er nominasjon viktig, da dette er en svært tung prosess i dag ved 
mange institusjoner. 
 
UiB meldte inn at layout på StudentWeb og Søknadsweb er for like, slik at brukerne 
blander disse to. 
 
b. Fra gruppens forarbeid vedrørende nominasjonsløsning 

På forrige møte i ekspertgruppa for utveksling ble mulig løsning for nominasjon 
gjennomgått. I forkant av dette møtet hadde gruppens institusjonsmedlemmer gått 
videre med denne løsningen.  
 
Det som mangler i søknadsweb for å ferdigstille løsningen i forhold til innreisende 
utvekslingsstudenter, er denne nominasjonsmuligheten. 
 
Kort oppsummert kan denne fungere som følger: 

 Hver institusjon får en institusjonsbruker (e-postadresse – gjerne en liste), 
som kan logge på søknadsweb 

 Institusjonsbrukerne logger på søknadsweb for å nominere søker(e) innenfor 
sin institusjons avtaler. Dette betyr å registrere søkerne med følgende 
informasjon: 

o Personalia: Navn, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap 
o Søknad: Opptakstype, År-termin, Avtalenr (innenfor de avtaler 

denne institusjonen har), internt sted og eksternt sted (valg ut fra 
avtalenr) 

o Når dette lagres i FS, skal det automatisk gå en e-post til søker som 
er nominert, med informasjon om nominasjonen, og informasjon 
om hva søkeren må gjøre for å fullføre prosessen 

o Etter noen dager (f eks etter en uke) bør det gå en e-post til 
nominerende institusjon med status for de søkerne som er nominert 
(om de har fullført sin registrering etc) 

 Søkerne logger inn, og fullfører søknadsregistreringen. 
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Funksjonalitet finnes allerede i dag i FS/søknadsweb for å kreve ”invitasjon” for at 
en søker skal kunne søke opptak. Denne funksjonaliteten kan benyttes også for 
innreisende utvekslingssøkere. 
 
I FS-klienten bør det være lett tilgang til e-postadresse for institusjonsbrukeren, for å 
kunne sende e-post til denne. 
 
USIT vil finne ut hvor mye arbeidsinnsats som skal til for å fullføre løsning med 
nominasjon. 
 
c. Utvikling av ny NAG 

USIT har fått i oppdrag fra KD om å utvikle ny løsning for nasjonal 
godkjenningsbase (NAG). Samarbeidstiltaket FS vil bli forvaltningsorgan for det nye 
systemet. Organisering av det videre arbeidet er ikke avklart enda, men ekspertgruppa 
for godkjenningsmodulen vil ha en sentral rolle i forhold til dette arbeidet. 

 
 

3.  Learning Agreement 

 
Ønsket funksjonalitet for Learning Agreement ble gjennomgått på møtet. Gruppen ser 
for seg følgende prosess for innreisende søkere: 
 

Fra-
institusjonen 

Søker Til institusjon:  

Nominerer 
søker  

- Studieprogram 
(søknadsalterntiver) 
- Emne + 
termin+prioritet 
- Dokumenter 

  Tilbud 
Tilbud på emne  i 
opptaksprosessen  

  Student 
- Utd.plan   
- Und.melding

m/tilbud 
-  

 
Learning 
Agreement 

  Behandling av 
emneopptak etter 
opptak 

- Utd.plan 
- Und.melding 

(ubehandlet) 
- Und.opptak 

-  

Learning 
Agreement 

 
Det som trengs  i FS er mulighet for å legge til emner i selve opptaksprosessen. Må da 
vurdere om søknadsvalg skal benyttes, eller om det skal legges til en ny  tabell i FS med 
emner med prioritet mellom emner. Her er det ønskelig allerede i opptaksprosessen å 
kunne legge inn tilbud på det enkelte emner. Da vil emnene kunne bli opprettet som 
undervisningsmeldinger med tilbud. Alternativt kan opptak på emnenivå avvente til 
student er opprettet, og inkluderes i det ordinære emneopptaket. Da må emnene 
opprettes som undervisningsmeldinger uten opptak. I begge tilfeller skal emnene inn i 
studentens utdanningsplan. 
 
Når emneopptak er ferdigstillet, kan Learning Agreement (LA) skrives ut på grunnlag 
av utdanningsplan, for de emnene studenten har undervisningsopptak til. 
 
Dersom institusjonen krever LA signert på et tidligere tidspunkt, kan søker laste opp 
dette i dokumentarkivet, og dette kan signeres og returneres. 
 
 
 



FS-11-182  Side 5 

Referat fra møte i gruppe for utvekslingsstudenter 24.11.2011  

4.  Organisering av det videre arbeid 

 
USIT vurderer arbeidsomfanget av utvikling av nominasjonsprosessen. 
 
Nytt møte i gruppen avtales senere. Dersom det ikke settes av tid til utvikling av 
nominasjonsløsning neste år, vil det være aktuelt med et møte over sommeren, for 
gjennomgang av erfaringer fra bruk av Søknadsweb for utenlandske søkere. 
 
 

5.  Eventuelt 

 
Sak fra UiT gående opprydding i avtaler konvertert fra gammel utvekslingsmodul. I 
den tidligere modulen måtte avtaler med mer enn to parter splittes opp i flere avtaler. 
I den nye modulen kan disse registreres som en avtale (som er riktig). Ved 
konvertering fra gammel til ny modul, ble det ikke foretatt noen sammenslåing av 
disse. En slik sammenslåing må gjøres manuelt, og flere institusjoner har gjort dette. 
Men da avtaleparter kan komme og gå innenfor en slik avtale, er det behov for å 
kunne tidfeste når en avtalepart var medlem av avtalen. Tilsvarende er det også 
behov for å kunne tidfeste betingelser innenfor en avtale. UiB har rapportert inn et 
ønske til fs-support om dette i høst, og utvesklingsgruppen stiller seg bak dette 
ønsket. FS-uviklingsgruppa ser videre på denne saken. 

 


