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Ønske fra USN: Kontrollrapport deltakere med 
overlappende kursperioder/studieretter – forslag til 
implementasjon 
Ekspertgruppa for etterutdanning behandlet 11. april 2018 et ønske fra Universitetet i Sørøst-Norge 
om varslingsfunksjonalitet knyttet til kursdeltakere med overlappende kursperiode. Resultatet av 
diskusjonen i ekspertgruppa var at en kontrollrapport var mest hensiktsmessig, og Unit skulle legge 
fram forslag til implementasjon i neste møte. 
 

Opprinnelig ønske 
Det er behov for å kontrollere om en person har søkt på flere etterutdanningstilbud i 
en gitt periode. 

Det kan løses med en rapport eller at det er en hake på deltakere i 
Etterutdanningskurs samlebilde for de som har søkt på flere studier i en gitt periode. 
Perioden kan være et gitt semester, hvor studenten er aktiv og/eller er søker. Et 
alternativ er å ta utg.pkt i et kursets varighet, dvs bare ta med andre kurs som ligger 
innenfor samme periode. 

Mange EVU-kurs har bindende påmelding. Søkere har ikke nødvendigvis forstått 
konsekvensene av å søke seg til flere kurs samtidig. Denne informasjonen er derfor 
viktig og vil kunne brukes m.t.p å avklare hvorvidt det søkerens intensjon å følge flere 
kurs. 

Vurdering av konsekvenser: Kan spare søkeren fra å bli fakturert for flere kurs. 
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Forslag til implementasjon 
Unit foreslår en rapport som ligner på rapporten FS265.002 Studenter med flere studieretter, med 
uttrekk via kursdeltakelse i stedet for studierett. Rapporten kan kjøres med utplukk på ett enkelt kurs 
eller for alle kurs knyttet til en gitt stedkode der kursperioden overlapper med et gitt datointervall. 
Det går også an å velge å ta med studieretter i utplukket. 
 
Rapporten vil da liste opp alle kursdeltakere som har mer enn ett treff på enten kursdeltakelse eller 
studierett innenfor tidsintervallet til valgt kurs eller oppgitt tidsintervall og stedkode. Rapporten 
lister opp én linje for hvert treff. Se eksempel under. 
 

 


