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-----Original Message----- 
From: Sven Erik Sivertsen [mailto:sven.sivertsen@ntnu.no]  
Sent: Wednesday, January 20, 2016 10:02 AM 
To: fs-planlegging@usit.uio.no 
Subject: [fs-planlegging] Vs: [rt.uio.no #2035168] UNIS - registreringer som eksternstudium hos 
NTNU? 
 
Se sak under. Vil gjerne ta dette opp på planleggingsgruppemøte. Det bør legges inn sperre mot at en 
kan registrere Unis som ekstern institusjon i person eksternstudium. 
 
mvh 
SvenErik Sivertsen 
 

 
 
Fra: Ole Martin Nodenes via RT <fs-support@usit.uio.no 
Dato: 19.01.2016 14.19 (GMT+01:00) 
Til: Sven Erik Sivertsen <sven.sivertsen@ntnu.no 
Ko: Camilla Skjold Ødegaard <camilla.odegaard@ntnu.no 
Emne: [rt.uio.no #2035168] UNIS - registreringer som eksternstudium hos NTNU?  
 
 
Hei 
Har sjekket med integrasjonsgjengen hos oss. Resultatutveksling henter ikke data fra UNIS. Det er 
meningen at studenter på UNIS tar eksamen på sin egen institusjon, evt UiT hvis de er utenlandske.  
 
Studentnr 745421 har en forekomst i vurderingsprotokollen til NTNU 194-AT827-1 Arctic Offshore.  
Han har samme emne registrert manuelt i Person Eksternstudium. Dette resultatet skulle ikke vært 
registrert der, da det ligger i vurderingsprotokollen fra før av.  
Vi synes dere bør jobbe med interne rutiner for å hindre registrering av eksternstudier fra instnr 195 
UNIS. 
 
Du kan gjerne sende inn saker til planleggingsgruppa om UNIS, men jeg lukker denne konkrete saken! 
 
Vennlig hilsen 
Ole Martin 
 

 
 
On 2016-01-15 14:57:40, Sven.Sivertsen@ntnu.no wrote: 
Se f.eks, 745421 hos oss. 
Du kan bare søke på institusjonskode 195 i Person eksternstudium hos oss så ser du alle 
feilregistreringer hos oss. Det bør legges inn sperre mot at det kan registreres noe på 195. Foreslår vi 
også setter opp saken til FS planleggingsgruppe. Jeg har flere spørsmål om UNIS' bruk av FS. Har de 
f.eks. tilgang til å skrive ut karakterutskrifter? 
  
Mvh 
Sven Erik 
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From: Request Tracker [mailto:rt-user@ulrik.uio.no] On Behalf Of Ole  
Martin Nodenes via RT 
Sent: Friday, January 15, 2016 1:45 PM 
To: Sven Erik Sivertsen <sven.sivertsen@ntnu.no 
Cc: Camilla Skjold Ødegaard <camilla.odegaard@ntnu.no 
Subject: [rt.uio.no #2035168] UNIS - registreringer som eksternstudium hos NTNU? 
  
Hei 
Når jeg var i dialog med UNIS ifm flytting av drift til USIT ble det sagt at de ikke rapporterer til DBH og 
Lånekassen. 
  
Studenter som kommer fra NTNU, UiT, UiO og UiB tar eksamen "hjemme" og rapporteres derfra, 
mens utenlandske tar eksamen på UiT. 
  
Har du et eksempel vi kan se på? 
  
Vennlig hilsen 
Ole Martin 
  

 
  
On 2016-01-14 09:44:51, Sven.Sivertsen@ntnu.no wrote: 
UNIS er opprettet med egen institusjonskode 195. Vi ser nå at noen   har begynt å legge inn 
forekomster i Person eksternstudium der vi   tidligere alltid har sagt at dette skal være interne emner 
hos oss. 
Er det noen endringer her? Skal vi begynne å registrere dette som   eksterne emner? Rapporterer 
UNIS til NSD og lånekassen? 
  
Mvh 
Sven Erik Sivertsen 
NTNU 
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