
Informasjon 

•Til partnere: Informasjon på e-post om påloggingsinfo (informasjon på nettsider om hvor man får tak i denne, dersom man ikke har fått denne s-posten) 

•Til søkere: Informasjon om at søknadsskjema vil bli gjort tilgjengelig etter nominasjon fra hjemmeinstitusjon 

Nominasjon 

•Individuell eller felles påloggingsinfo? 

•Sikrer kobling mot utvekslingsavtale.  

•Mulig informasjon: Navn, fødselsdato, kjønn, nasjonalitet, institusjon, avtale, e-post etc. 

•I tråd med ordinær utvekslingspraksis at nominasjon kommer før eller sammen med søknader – dette sikrer at man unngår å behandle søknader som så viser seg å ikke 
komme fra nominerte søkere 

Generering av 
søknadsskjema samt 
e-post til hver søker 

•Individuelle søknadsskjema, der vesentlig avtaleinfo er sikret 

•Sikrer at søknadsbehandling havner hos rett enhet, dersom opptaksarbeidet er desentralisert 

•Bestille S-nr. umiddelbart etter godkjent nominasjon, samkjøres med utsending av e-post med lenke til søknadsskjema. 

•Er dette fremdeles en relevant problemstilling? Vil studentene kunne bruke nummer generert på annet vis i opptaksprosessen til å logge seg inn på StudentWeb? 

Utfylling av 
søknadsskjema 

•Søker fyller ut øvrig info – personinfo + avtaleinfo allerede lagt inn  

•Bør være mulig å melde tilbake om feil i personinfo? 

•Søknad om program/emner kommer inn her 

•Adresse for tilsending av opptakspapirer bør legges inn av søker selv (disse papirene bør også kunne printes ut fra nett etter godkjent søknad) 

Opplasting av 
dokumentasjon 

•Går det an å identifisere opplastede dokumenter, slik at mangel på avgjørende dokumentasjon kan identifiseres og kreere avslagsmail med noen tastetrykk? 

Opptaksbehandling 

•Opptak kan foretas sentralt eller lokalt – evt. på tvers, dersom en student skal “låne” en avtale (studere på et annet fakultet/institutt enn det som “eier” avtalen), eller på 
annet vis ta emner ved flere enn en enhet 

•Vesentlig info kan gis i SøknadsWeb (Manglende dokumentasjon, forventet behandlingstid, søknadsstatus) 

•Godkjente søknader genererer relevant dokumentasjon (opptaksbrev, blåbrev) som også kan lastes ned 
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Informasjon 

•Til søkere: Tydelig skille mellom løsning for utveksling og individ. Tydelige krav for søknad (generelle krav, andre krav – for eksempel invitasjonsbrev 
fra enheter, el. anbefalingsbrev fra hjemmeinstitusjon -  det krever København) 

Søknadsskjema  

•Eget ”individ”-studieprogram (”enkeltemneopptak for internasjonale søkere) 

•Egne valg for gjesteforskere en klar fordel, om dette kan integreres! 

•Vil det være mulig å bestille S-nr.  på basis av søknadsskjema?  

•Hvis man må vente til hele søknaden er godkjent, vil det kunne innebære en forsinkelse mht. bruk av StudentWeb? 

•Hvor mange søkere må man forvente å avvise? (potensielt mange individ-søkere, dersom søknadsskjema blir liggende åpent tilgjengelig) 

Utfylling av 
søknadsskjema 

•Søker fyller ut all info 

•Søker krysser av for relevant (evt. inviterende) enhet (fakultet/institutt/senter) 

•Søknad om emner kommer inn her 

Opplasting av 
dokumentasjon 

•Går det an å identifisere opplastede dokumenter, slik at mangel på avgjørende dokumentasjon kan identifiseres og kreere avslagsmail med noen 
tastetrykk? 

Opptaksbehandling 

•Som ved opptak av utvekslingsstudenter. 

•Det er mulig at søknadsfristen for denne gruppen skal settes tidligere enn øvrige frister, dersom generering av S-nr. fremdeles er en utfordring. 
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Informasjon 

•Til partnere: Informasjon om prosedyrer for nominasjon 

•Til søkere: Informasjon om at søknadsskjema og rutiner for utveksling vs. individ 

Nominasjon 

•Må være et av de kravene som stilles for utvekslingsopptak 

•Vil bare være relevant for utveksling – individ trenger ikke løsning for dette 

Søknadsskjema 

•Likt for alle 

•Like valg mht utvekslingsprogrammer et alternativ? 

•Vil det være mulig å bestille S-nr.  på basis av søknadsskjema?  

•Hvis man må vente til hele søknaden er godkjent, vil det kunne innebære en forsinkelse mht. bruk av StudentWeb? 

•Hvor mange søkere må man forvente å avvise? (Ingen på utvekslingsavtaler – potensielt mange Individ, dersom søknadsskjema blir liggende åpent tilgjengelig) 

Utfylling av 
søknadsskjema 

•Søker fyller ut all info 

•Risiko mht ”feilplassering” for avtale der det finnes flere avtaler på samme institusjon, og dermed potensiell galt sted for saksbehandling om denne er desentralisert 

Opplasting av 
dokumentasjon 

•Går det an å identifisere opplastede dokumenter, slik at mangel på avgjørende dokumentasjon kan identifiseres og kreere avslagsmail med noen tastetrykk? 

Opptaksbehandling 

•Antagelig tilsvarende UiO--forslag 
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