
1 
 

 

FSAT 

Felles studieadministrativt tjenestesenter 
Universitetet i Oslo  
Postboks 1086, Blindern 
0316 Oslo 
E-mail: fs-sekretariat@fsat.no 
URL: www.fellesstudentsystem.no 
Telefon: 22852818 
Telefax: 22852970 

  

FS-16-041 

 

Oversikt over gruppenes mandat m.m. 

Planleggingsgruppen  

Planleggingsgruppe ble opprettet i juni 2009 og erstatter den nasjonale arbeidsgruppen. 
Gruppen ledes av Ole Martin Nodenes, FSAT,  og skal bistå med: 

 
 Delta i planlegging av faglig innhold til Brukerforum og Kontaktforum. 

 Vurdere saker som ikke hører hjemme i en ekspertgruppe og eventuelt opprette ekspertgruppe 
for slike saker når de har et slikt omfang. 

 Støtte FSAT i beslutninger 
 
Planleggingsgruppen vil i stor grad benytte e-post til dialog om innkomne saker og planlegging av 
Brukerforum og Kontaktforum. Planleggingsgruppen bør møtes 4 til 5 ganger i året. 
 
Medlemmer: HiOA, NTNU (2), HiT, UiA, UiB, UiO, UiS, UiT, HVO 

 

 

Ekspertgrupper 

Rutiner vedrørende ekspertgrupper 

Vikariat: 

Dersom et medlem skal være midlertidig borte fra gruppa og institusjonen selv kommer med forslag til 

en vikar, meldes dette til FS-sekretariatet og deltakelsen godkjennes av daglig leder. 

Ny representant: 

Når et medlem slutter i en ekspertgruppe, for eksempel på grunn av permanent jobbskifte, sender FS-

sekretariatet ut en e-post til kontaktlisten om at det er ledig plass i gruppen, samt hvilken erfaring en 

ny representant bør ha. Oppnevning behandles deretter i Planleggingsgruppen. 

Ny ekspertgruppe: 

Styret for FS oppnevner nye ekspertgrupper, basert på forslag fra Planleggingsgruppen.  
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Doktorgradsgruppen 

Opprettet i desember 2003. 

Formål: Å gjennomgå modulen med tanke på videreutvikling og forbedring av eksisterende 

modul. 

Mandat 

Doktorgradsgruppens mandat er å gjennomgå modulen med tanke på videreutvikling og forbedring av 
eksisterende modul. 

 

På møtet i mars 2009 ble det besluttet at gruppen skal arbeide videre med fremdriftsrapportering. Det 
er ikke bestemt faste, årlige møter, men gruppen blir innkalt ved behov. 

Ledes av: Kathy Foss Haugen, FSAT 

Medlemmer: NTNU, UiO, UiA, UiT, AHO, NMBU 

 

 

EpN 

Opprinnelig opprettet i oktober 2010. Ny gruppe og nytt mandat vedtatt i november 2015. 

Mandat 

Ekspertgruppen skal arbeide med å spesifisere nye løsninger i EpN. Ekspertgruppen skal vurdere og 
prioritere ønsker som sendes inn fra institusjonene. 

Ledes av: FSAT 

Medlemmer: HSN, UiS, NTNU, UiT, UiO, NMBU 

 
 

 

Etterutdanningsgruppen 

Opprettet mai 2005. 

Formål: Å gjennomgå modulen med tanke på videreutvikling og forbedring av eksisterende 

modul. 

Mandat 

Etterutdanningsgruppens mandat er å gjennomgå modulen med tanke på videreutvikling, forbedring 
av eksisterende modul og prioritere oppgaver knyttet til EVUweb. 

Arbeid med nyskriving av EVUWeb ble startet i 2015. 

Ledes av: FSAT 

Medlemmer: UiT, NTNU, HiØ, UiO, UiB, PHS, MF, HiL, FH 
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Godkjenningsgruppen 

Formål: Å gjennomgå modulen med tanke på videreutvikling og forbedring av eksisterende 
modul. 

Mandat 

Godkjenningsgruppens mandat er å gjennomgå modulen med tanke på videreutvikling og 
forbedring av eksisterende modul. 

Opprettet i november 2008. 

Ledes av: FSAT 

Medlemmer: NTNU (2), UiA, UiO, HiB 

 

 

Rapporteringsgruppen 

Formål: Å gjennomgå rapportering til eksterne aktører med tanke på kvalitetssikring og 
forbedringer. 

Mandat 

Gruppen skal gjennomgå rapportering til eksterne aktører (NSD, SSB, Lånekassa, NIFU-
STEP).Gruppen skal videre fastsette felles rutiner for de viktigste rapporteringene, spesielt dem som 
gjelder informasjon som inngår i finansieringsmodellen. 

Opprettet i juni 2009. 

Ledes av: Geir Vangen, FSAT 

Medlemmer: UiO, NTNU (2), UiS, UiB, UiT, HiB, HiL, HSN 

 

 

Sak- og arkivgruppen 

Opprettet 15. juni 2009, med formål å støtte effektiv saksbehandling, uavhengig av system; 
sørge for riktig og hensiktsmessig lagring som dekker Riksarkivets krav og gjeldende lovverk, 
og god integrasjon mellom FS og ePhorte 

  

Mandat 

 være og jobbe for en arena for felles forståelse for krav, behov og muligheter 

 jobbe med Studentmapper (elektroniske) 

 jobbe med Studieinformasjon 

 jobbe med Rutiner rundt vurdering (inkludert innlevering) 

 jobbe med Saksbehandlingstøtte 

 jobbe med Relasjon FS og NOARK5 

 

Ledes av: Ole Martin Nodenes, FSAT 

Medlemmer: NTNU (2), UiO (2), HSN, HiOA (2), UiB (2) 
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Gruppe for studentutveksling 

Formål: 
Å se på funksjonalitet i FS knyttet til utvekslingsstudenter, diskutere behov og eventuelle 
løsninger. 

Mandat: 

Utarbeide en kravspesifikasjon (aktivitetsdekomponering) for behandling av utenlandske studenter og 
utvekslingsstudenter. 

Opprettet i februar 2009. 

Ledes av: Geir Vangen, FSAT 

Medlemmer: UiT (2), UiO (2), NTNU (2), UiB (2), UiS (2) 

 

 

StudentWebgruppen 

Formål: Se på løsninger i StudentWeb og prioritere disse. 

Mandat 

Gruppen skal bidra til utforming av ny StudentWeb og design av utdanningsplaner. 

Opprettet i 2007. Videreføring av det opprinnelige arbeidet startet høsten 2011, med utforming av ny 

StudentWeb og design av utdanningsplaner. 

Ledes av: Sven Petter Myhr Næss, FSAT 

Medlemmer: NTNU, UiO (2), UiB, UiS, HSF, NTNU (2), HiL 

 

 

SøknadsWeb/opptaksgruppen 

Formål: Se på løsninger i SøknadsWeb og opptaksmodulen i FS og prioritere disse. 

Mandat 

SøknadsWebgruppens mandat er å vurdere hvordan funksjonaliteten i SøknadsWeb skal være og 
prioritere hvilke utviklingsoppgaver som skal implementeres. Gruppens mandat er fra 2010 utvidet til 
også å prioritere ønsker innen opptaksmodulen i FS. 

Gruppen ble opprettet i 2007. 

Ledes av: Kathy Foss Haugen, FSAT 

Medlemmer: NTNU, HiOA, UiO, UiB, NMBU, UiA, HiL, NMH 
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Prosjektgruppe for ny undervisningsmodul 

Formål: Kravspesifisering av funksjonalitet i ny undervisningsmodul. 

Hovedoppgaven for prosjektgruppen vil være kravspesifisering av funksjonalitet i ny 
undervisningsmodul. Gruppen vil også være sentral i testingen av ny modul. 

Opprettet i oktober 2013. 

Ledes av: Sven Petter Myhr Næss, FSAT 

Medlemmer: NMBU, HiØ, UiT, HiB, UiB, UiO, NORD, NTNU 

 

 

Vurderingsgruppen 

Formål: Å foreslå løsninger for bedret funksjonalitet i Vurderingsmodulen. 

Mandat 

Vurderingsgruppens mandat er å vurdere ønsker om ny funksjonalitet eller endringer i eksisterende 
funksjonalitet i Vurderingsmodulen, og prioritere hva det skal jobbes videre med. 

Opprettet i oktober 2010. 

Ledes av: Knut Løvold, FSAT 

Medlemmer: UiO, NTNU (2), NORD, HiOA, UiB, UiT, UiA, HSH, NMBU 

 

 

 

 

 


