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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Universitetet i Stavanger v/Tor Erga 

Dato 10.01.2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Rutine FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - 
utdanningsplanbasert 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

RT #207369 

Begrunnelse I forbindelse med omorganisering, har UiS sentralisert 
arbeidet med utskrift av kvalifikasjoner. Det vil da bli et 
kontor som skriver ut alle kvalifikasjoner ved UiS. For at 
arbeidet her skal bli mest mulig automatisert og effektivt 
ønsker vi å kjøre kvalifikasjonsfangst (FS651.002) med 
utplukk Sted. Det viser seg imidlertid at FS har en noen 
mangler ved kjøring av dette utplukket som gjør at rutinen 
ikke virker som ønsket. 

 

 

Til FS-planleggingsgruppa 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

I FS versjon 7.9.7 kom felt for navnehistorikk i bilde kvalifi-
kasjoner. Dette gjør at i fremtiden kan foreta små endringer 
i navn på kvalifikasjon uten å opprette ny kvalifikasjon (ek-
sempelvis hvis studieprogram endrer navn). Vi kan ikke 
gjøre det samme bakover i tid da rapportering av kvalifika-
sjoner til DBH forhindrer oss i å endre på kvalifikasjon stu-
denten har oppnådd. Vi kan heller ikke benytte navnehisto-
rikk hvis et studieprogram endrer kvalifikasjon fra eksem-
pelvis Bachelor i kjemi til Bachelor i realfag. 
Dette betyr at dersom det er registrert at et studieprogram 
gir flere kvalifikasjoner, så vil kvalifikasjonsfangst kjørt på 
sted generere nye kvalifikasjonsfangster på studenter selv 
om de har fått den ene kvalifikasjonen (se vedlegg). 
Ved UiS så har vi minst 3 bachelorprogram som har tilknyt-
ning mot flere kvalifikasjoner, og 4 masterprogram. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Det er ønsket å kunne tidfeste koblingen mellom studiepro-
gram og kvalifikasjon med «Gjelder kull i periode» (se ved-
legg). Vi har da mulighet til å angi hvilke kull i Studiepro-
grammet som skal ha hvilken grad. Dette vil hindre at kvali-
fikasjonsfangsten vil tildele nye kvalifikasjoner på bakgrunn 
av at et studieprogram kan over tid føre til flere kvalifikasjo-
ner. 

Vurdering av konsekvenser Ved UiS så ser vi mulighet til å utføre arbeidet med å 
utstede kvalifikasjoner på en mye mer effektiv måte enn det 
skjer på i dag. Her blir det å kunne kjøre 
kvalifikasjonsfangst med sted som utvalg viktig. Dette vil 
igjen føre til at institusjonen kan spare penger.  
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Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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Omfang Ca 1 dagsverk 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 


