FS Planleggingsgruppe møte januar 2017
Sak 6 Vitnemålsportalen; Hvilke kvalifikasjoner skal vises i Vitnemålsportalen / hva skal være
premissene for at en kvalifikasjon skal vises?
a) Vitnemålsgivende J / N
Bakgrunn for saken:
I dagens versjon av Vitnemålsportalen vises en kvalifikasjon først når den er oppnådd og hvis det
finnes en dato for utskrevet vitnemål og denne datoen er i dag eller i fortid.

I møtet i Planleggingsgruppa i november 2016 kom det frem at institusjonene har ulike synspunkter
på det om en kvalifikasjon må være registrert som vitnemålsgivende for at den skal bli vist i
Vitnemålsportalen. CERES mener at det ikke burde være et krav om at en kvalifikasjon er
vitnemålsgivende for at den skal vises i Vitnemålsportalen. Dette da institusjonene har kvalifikasjoner
som ikke er vitnemålsgivende, men hvor institusjonene utsteder et «kvalifikasjonsbevis». Dette
beviset genereres ved å kjøre samme rutine i FS som ved generering av vitnemål (selv om selve
dokumentet som utstedes ikke er et vitnemål). CERES mener at personer som har oppnådd slike
kvalifikasjoner burde gis mulighet til å fremvise disse kvalifikasjonene i Vitnemålsportalen.
Forslag til vedtak:
Planleggingsgruppen besluttet at alle oppnådde kvalifikasjoner som har en dato i feltet Utskrevet
vitnemål skal vises i Vitnemålsportalen.
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b) Dato for utskrevet vitnemål
Bakgrunn for saken:
Som også nevnt over vises vitnemålsgivende kvalifikasjoner kun hvis kvalifikasjonen er oppnådd og
det finnes en dato i feltet for utskrevet vitnemål (denne datoen må være i fortid). Denne regelen ble
bestemt da resultatutveksling mellom institusjonene ble iverksatt, dette for å forhindre at resultater
sendes ut mens vitnemålene klargjøres av institusjonene. (Klargjøring av resultatene som
institusjonene gjør etter at gradsfangst er gjort, men før vitnemålene skrives ut).

CERES har sett at en rekke oppføringer i FS står uten dato i feltet for Dato Utskrevet Vitnemål. Disse
personene vil ikke få opp sin kvalifikasjon i Vitnemålsportalen (eller delt ved resultatutveksling).
Dette vil sannsynligvis gjelde ganske mange personer med oppnådde kvalifikasjoner fra før feltet ble
innført, da alle som fikk utdelt vitnemål før dette tidspunktet ble stående med 00.00.0000 (med
mindre institusjonene har registrert noe i etterkant av innføringen av feltet). FSAT foreslo derfor i
desember 2016 at FSAT setter inn den datoen som finnes i feltet for oppnådd grad i feltet Dato
Utskrevet vitnemål i tilfeller hvor personen står med 00.00.0000. Flere av institusjonene takket ja til
dette, andre nei.
Det kom samtidig også opp et forslag om at alle kvalifikasjoner med 00.00.0000 i Dato Utskrevet
Vitnemål som er oppnådd for to år eller lengre siden vises i Vitnemålsportalen, selv om Dato
Utskrevet Vitnemål står med 00.00.0000.
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Forslag til vedtak:
Planleggingsgruppen viderefører regelen som sier at en dato i feltet Dato Utskrevet Vitnemål må
være registrert for at en kvalifikasjon skal vises i Vitnemålsportalen (og deles ved resultatutveksling),
men med unntak av kvalifikasjoner som er oppnådd for mer enn to år siden. Kvalifikasjoner som er
oppnådd for mer enn to år siden vises i Vitnemålsportalen (og deles ved resultatutveksling) selv om
Dato Utskrevet Vitnemål står med 00.00.0000.
Institusjoner som ønsker det kan be CERES sette inn datoen som finnes i feltet for oppnådd grad, i
feltet Dato Utskrevet vitnemål i tilfeller hvor personer står med 00.00.0000.

c) Diploma supplement (DS)
CERES ønsker å tilgjengeliggjøre PDF-en av Diploma supplement (DS) i Vitnemålsportalen. Er det
noen som har noen innvendinger til dette?
Forslag til vedtak:
Planleggingsgruppen har ingen innvendinger mot at institusjonenes Diploma supplement (DS)
tilgjengeliggjøres i Vitnemålsportalen.
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Til orientering
1) Navn på institusjoner som ikke lenger eksisterer
Kunnskapsdepartementet har stilt spørsmål til at det i Vitnemålsportalen mangler informasjon om
hvilken institusjon resultatene er oppnådd ved, der resultatene er tatt ved en institusjon som ikke
lenger eksisterer (ved fusjonering/virksomhetsoverdragelse). CERES har blitt bedt om å skrive et
problemnotat som beskriver årsaken til at det ikke finnes data om dette i FS og som sier noe om
hvilket arbeid som eventuelt må utføres for å implementere disse dataene (inkl. et kostnadsoverslag).
2) Kvalifikasjoner registrert som grader, men ikke som vitnemålsgivende i FS
CERES ønsker å benytte anledningen til å gjøre institusjonene oppmerksomme på at det er flere
institusjoner som har registrert kvalifikasjoner som grader, men ikke som vitnemålsgivende i FS.
Kunne det vært hensiktsmessig å legge inn en sperre i FS slik at det ikke er mulig å sette J på Grad og
N på Vitnemålsgivende samtidig?
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