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Foreløpig oppsummering om høring om registrering av etter- og 
videreutdanningstilbud ved utdanningsinstitusjonene som bruker Felles 
studentsystem (FS)  

Om høringen 
26. mars 2019 sendte Unit ut en høring om registrering av etter- og videreutdanningstilbud ved 
utdanningsinstitusjonene som bruker FS. Formålet med høringen var å få informasjon om hvordan 
informasjon om etter- og videreutdanningstilbudet registreres og lagres i institusjonenes IT-systemer.    
 
I høringsbrevet stilte vi følgende spørsmål:  
Spørsmål om etterutdanningskurs:  
 

 Bruker dere FS til å registrere/administrere etterutdanningskurs?   

 Har dere etterutdanningskurs som ikke er registrert/administrert i FS?   

 Hvis ja på spørsmål 2, hvilke andre systemer er kursene registrert/administrert i?   

 Hvor ligger informasjonen om kursene som Utdanning.no skal publisere? I FS, i 
nettpubliseringsløsningene, i arkivsystemet, i excel/word? Informasjon som kan være av 
interesse for Utdanning.no er kursbeskrivelser, varighet, frister, informasjon om 
søknadsprosedyrer, opptakskrav, pris, informasjon om andre praktiske forhold, m.m.    

 Hvor og hvordan publiserer dere etterutdanningskurstilbudene deres? (eks. på nettsidene 
deres, i EVUweb, andre? Foregår publiseringen manuelt eller gjennom overføring fra FS/annet 
administrasjonssystem?  

 
 Spørsmål om videreutdanningskurs:  
 

 Bruker dere FS til å registrere/administrere videreutdanningskurs?   

 Har dere videreutdanningskurs som ikke er registrert/administrert i FS?   

 Hvis ja på spørsmål 2, hvilke andre systemer er kursene registrert/administrert i?   

 Hvor ligger informasjonen om kursene som Utdanning.no skal publisere? I FS, i 
nettpubliseringsløsningene, i arkivsystemet, i excel/word? Informasjon som kan være av 
interesse for Utdanning.no er kursbeskrivelser, varighet, frister, informasjon om 
søknadsprosedyrer, opptakskrav, pris, informasjon om andre praktiske forhold, m.m.   

 Hvor og hvordan publiserer dere videreutdanningskurstilbudene deres? (eks. på nettsidene 
deres, i EVUweb, andre? Foregår publiseringen manuelt eller gjennom overføring fra FS/annet 
administrasjonssystem? 

 
Fristen for å sende inn svar på høringen var 12. april.  
 
Foreløpig oppsummering av svarene: 
Unit mottok 11 høringssvar fra følgende institusjoner (innen lunsj fedag 12. april): 
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 Politihøyskolen  Høyskolen Kristiania 

 Universitetet i Sørøst-Norge  VID vitenskapelige høgskole 

 Dronning Mauds Minne høyskole for 
barnehagelærerutdanning 

 MF vitenskapelig høyskole 

 Arkitekt- og designhøgskolen  Høgskulen på Vestlandet 

 Universitetet i Stavanger  

 Kriminalomsorgens høyskole og 
utdanningssenter KRUS 

 

 Universitetet i Tromsø  

 
 
Høringssvarene viser at det er en god del variasjon rundt hvordan institusjonene administrerer og 
registrerer informasjon om sine etter- og videreutdanningskurs. Dette var antatt og forventet. 
 
De fleste institusjonene som tilbyr videreutdanninger bruker FS som både registrerings- og 
administrasjonssystem, enten som eneste system eller sammen med andre systemer. For 
etterutdanninger er svarene mer varierte – noen bruker FS, noen bruker andre systemer. Her varierer 
det også hvor mye informasjon som ligger registrert om kursene i FS eller andre systemer. Hos noen er 
informasjonen spredt mellom ulike systemer.  
 
Påmeldingen til etter- og videreutdanningskurs skjer også gjennom ulike systemer. For 
videreutdanninger bruker de fleste Søknadsweb. For etterutdanninger brukes EVUweb, Søknadsweb, 
Deltager.no, nettskjemaer eller andre påmeldingssystemer. 
 
De institusjonene som tilbyr etter- og videreutdanninger som er åpne for søking fra allmennheten 
publiserer informasjon om kursene på nettsidene sine. Informasjonen som skal ut på nettsidene hentes 
enten fra FS, fra andre emne-/kursadministrasjonssystemer eller registreres direkte (manuelt) inn i 
nettpubliseringsløsningene. 
 
Flertallet av institusjonene melder også om at det er ønskelig med hyppige og automatiske overføringer 
av informasjon om etter- og videreutdanningstilbudene til Utdanning.no.  
 
Veien videre: 
Unit vil gå gjennom høringssvarene mer nøye for å få et godt bilde på hvordan informasjonen om etter- 
og videreutdanningstilbudene registreres og administreres. Deretter vil Unit og Udir sammen finne fram 
til veien videre. Når dette er gjort vil vi sende ut en oppsummering av høringssvarene til alle FS-
institusjonene samt komme med informasjon om hvordan arbeidet vil følges opp videre.  
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