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Endelig rutine
E2 kjører rutine for Kvalifikasjon i FS, før 28. juni 2019 
(søknadsfrist 1. juli), slik at fullført grad vises i Vitnemålsportalen 

Studentene kan dele resultater med samtlige utdanningsinstitusjoner i Norge selv fra 
vitnemålsportalen og evt. resultatutveksling i Studentweb for de som bruker samordna opptak 
◦ Instruksjon for hvordan dette gjøres publiseres på hjemmesiden

Studenter som ønsker vitnemål på papir anmoder om dette via elektronisk skjema fra 24. juni –
1. november.  

Mål om at det blir postlagt fra oss innen 5-7 dager etter bestilling 
◦ Ønsker rekommandert sending. 



SWOT

Styrker:
 Forutsigbarhet
 Minsker sjansen for feilsending
 Studenten får vitnemålet sitt dit de ønsker
 GDPR – vennlig 
 Praksis på andre universiteter – og høyskoler 
 Sikrere rutine på flere områder (post, forfalskning)

Svakheter: 
 Administrasjon må fortsatt skrive ut og sende vitnemål 
 Studenter må sende inn skjema, ikke automatisk

Muligheter: 
 Minsker tid for saksbehandling av vitnemål, unngår masseproduksjon
 Sparer miljø og penger 
 Kan alltid spore hvor i prosessen et vitnemål er
 Fanger opp studenter som fullfører etter kontinuasjon ved at de må 

anmode 
 Økt digitalisering 

Trusler:
 Ber om papirvitnemål, uten at det er nødvendig
 Kan komme flere 100 bestillinger 
 Sensurfrist forfaller etter at søknadsfrist er ute (1. juli)* 

*denne trusselen er uavhengig av rutine 



Kommunikasjonsstrategi

Oppdatere hjemmesiden før 1. 
april 

Lage et infobrev til alle berørte 
avdelinger før 1. april 

Sende ut infobrev per e-post 
innen 12. april til alle 
avgangsstudenter 2019, 
tilpasset for;

• bachelor 

• fagskolen 

Publisere endring på skjermer 
på alle campus i mai 

Publisere en påminnelse i 
Canvas om hvordan de deler 

resultater fra 
vitnemålsportalen og skjema, 

25. juni



Status quo
VI ER KLARE! 

Innen 1. april;

 Må oppdatere hjemmesiden

 Lage skjema 

 Gjennomføre kommunikasjonsstrategi


