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Eksterne studier som har blitt interne etter fusjoner – Hvordan rydde i fusjonsbasene? 
 
Viser til sak vi tok opp på FS planleggingsgruppe vedr. fusjoner i sektoren og hvilke følger dette har 
for registrering av eksterne studier. Dette berører alle institusjoner, fordi utdanning som er registrert 
fra en gammel institusjonskode (i vårt tilfelle f.eks. fra HiST) vil kunne dukke opp som ny utdanning  
etter fusjonene hvis en foretar ny registrering i forhold til utskrift eller resultatoverføring fra 
fusjonert base (i vårt tilfelle f.eks. fra det fusjonerte NTNTU). 
 
I de tilfeller at ekstern utdanning er registrert med eksakte eksterne koder for grader og emner, så 
ville dette kanskje kunne la seg rydde, men det aller meste av den eksterne utdanningen er neppe 
registrert slik at dette lett lar seg mappe. Det er derfor grunn til å diskutere hvordan vi skal håndtere 
dette. 
 
I tillegg bør vi diskutere hvordan det eventuelt skal ryddes, der spesielt hensynet til å bevare 
informasjon i forbindelse med oppnådde kvalifikasjoner er viktig. Det er ikke heldig at vi endrer 
historiske data i forhold til de papirer vi for lengst har utstedt, og der innpassing av ekstern 
utdanning som siden har blitt intern er hyppig forekommende. Vi skal kunne verifisere våre 
dokumenter også i ettertid, enten dette skal skje som i dag eller f.eks. i forhold til en vitnemålsbank. 
 
Da vi tok opp denne saken på møte i FS planleggingsgruppe i november 2015 sa vi at vi hadde ca. 
4000 registreringer i Person eksternstudium knyttet til våre fusjonspartnere. Vi (gamle NTNU) har nå 
ryddet og står igjen med ca.  1300 registreringer. Uten å redegjøre for riktig alt, så har det vært 
vesentlig for oss å ikke slette alle spor, men rydde i Person eksternstudium, fordi målet bør være å 
fjerne de utgåtte institusjonskodene og forhindre at emner fra ‘våre’ fusjonerte institusjoner kan 
innpasses i planer. De tilknyttede godkjenningssakene er ikke slettet, men oppdatert med 
informasjon om at endring er foretatt. 
 
I ryddeprosessen har vi betraktet utdanningsplaner som ‘ferskvare’. Registreringer i utdanningsplan 
er kun av betydning for aktive studenter. Vi har ikke gjort noen forsøk på å bevare historikk her. 
Svært mye av registreringene i eksternstudium var for øvrig knyttet til omfangsvurdering i 
forbindelse med opptak. Der er godkjenningssakene bevart med informasjon om at eksternstudium 
er slettet pga. fusjon. Dette er stort sett saker fra langt tilbake i tid, og har uansett liten verdi i dag. 
 
De registreringene vi står igjen med i Person eksternstudium kan i hovedsak deles i tre grupper. 
 

 Et mindre antall registreringer er knyttet til planlagt ekstern utdanning der resultat ennå ikke 
foreligger. Disse bør ryddes rett etter fusjonering av baser og eksternstudium slettes. 
 

 Et større antall registreringer er knyttet til innpassede studier i utdanningsplaner for aktive 
studenter, der de innpassede studiene etter fusjonen blir interne. Disse bør også ryddes 
straks etter fusjonering av baser og eksternstudium slettes. 

 

 Et stort antall forekomster er knyttet til innpassede studier i oppnådd kvalifikasjon.  
 
Vi ønsker en diskusjon om hvordan dette skal ryddes i kvalifikasjonsprotokoll samtidig som en 
ivaretar at minst mulig endres i forhold til den dokumentasjon vi har gitt i form av vitnemål og 
vitnemålsvedlegg. Det meste av det som er registrert i forhold til innpassinger lar seg ikke enkelt 
mappe emne for emne. Her finnes alle mulige former for registreringer; sekkeposter som 
‘Studiepoeng fra Hix’, interne emnekoder fra egen institusjon, interne emner uten emnekoder osv. 
Hvis det er registrert eksterne emnekoder, så finnes som regel ikke versjonskode, og vekting er 
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svært ofte endret. Mange av innpassingene er i tillegg gjort på ymse vis i kvalifikasjonsprotokoll, 
fordi en også kan gi opplysninger om innpassinger i underbildene ‘Andre resultat’ og ‘Merknad’. 
 
Det ligger med andre ord ikke til rette for noen mapping emne for emne der en tenker at tidligere 
innpassinger legges inn i vitnemålsgrunnlaget som interne emner. 
 
Forslag til løsning: 
 
Det vesentlige er at vi kan rydde slik at institusjonskoder som ikke lenger er i bruk kan slettes. Da må 
vi slette i Person eksternstudium. Kvalifikasjonsprotokoll bør på den andre side bevares mest mulig 
intakt for å ta vare på historiske data, og dessuten kunne brukes for å gjenskape et vitnemål der en 
har behov for ny utskrift. 
 
Vi foreslår at resultat som finnes i kvalifikasjonsprotokoll registrert som ‘Eksternt resultat’ kopieres 
til ‘Andre resultat’ med passende informasjon slik at Person eksternstudium kan slettes. Samtidig bør 
en opplyse i Merknadsfeltet at endring er foretatt. Denne opplysningen bør kunne synliggjøres f.eks. 
når vi skal eksportere til en framtidig vitnemålsbase og når eventuelle duplikat utstedes. 
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