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Notat med orienteringssaker 

Sak 3 Orienteringssaker 

Møte i FS-planleggingsgruppe 17. oktober 2019 
 

 

a.  Status Unit 

 
Orientering om status blir gitt på Kontaktforumet.  
 

b.  EMREX, Erasmus Without Paper, eIDAS, Europass og DigiRec 

 
i. Emrex 

Mobilitetsprosjektet som utdanningsministeriet i Tyskland har initiert er i full 
gang, og første universitet (Göttingen) har nå koblet seg opp til testmiljøet for 
EMREX for å levere data til nettverket. De første testene har vært vellykket, data 
er levert. Også Hochschule Harz er igang med testing av dataleveranse til 
EMREX, disse er ikke med i dette nasjonale prosjektet. 
Første pilot i produksjon er fortsatt tenkt mellom RWTH Aachen og NTNU. 
 
Flere greske konstellasjoner av utdanningsinstitusjoner er i gang med å se på 
EMREX. 
 
NOKUT er igang med bruk av data fra EMREX-nettverket for sin 
godkjeningsprosess. Dem som søker godkjenning hos NOKUT kan levere data 
fra EMREX: 
 
På EAIE-konferansen var det en egen stand for EMREX, sammen med 
Europass. 
 
ii. EWP 2.0-prosjektet 

Prosjektet går ut året. Nå jobbes det med produksjonssetting. Det planlegges nå et 
EWP3.0-prosjekt som Unit vil forsøke å bli med på. I første omgang vil dette bli 
forsøkt finansiert gjennom EUs CEF-program. Det ble utlyst en konkurranse om 
CEF-prosjektmidler, som har frist i november for søking. Hele potten vil her gå til et 
prosjekt. Her vil Unit forsøke å delta på søknad sammen med EUF (European 
University Foundation) om disse prosjektmidlene. 
Det vil settes opp et nasjonalt prosjekt for digitalisering av studentmobilitet-
prosessen. Prosjektet vil bli ledet av Unit, og vil kobles til EWP-nettverket. 
Prosjektforslag til fagutvalg for utdanning vil bli laget innen august. 
 



EU-kommisjonens krav om at man skal være koblet til EWP-nettverket tilsier at alle 
FS-institusjonene kobles til i løpet av 2019 med de innledende funksjoner, og det 
planlegges å innføre noen funksjoner i FS for utveksling av avtaler, learning 
agreement og nominasjoner. Fra 2021 er det krav om bruk av EWP for 
avtaleinngåelse og learning agreement, fra 2022 nominasjoner og fra 2023 
karakterutskrifter. Under FS er det satt opp en egen nettside om EWP. 
 
iii. eIDAS 

Unit har deltatt i 2 prosjekter som ble avsluttet sommeren 2019: 
Det ene prosjektet er med Difi, Brønnøysundregistrene og Skattedirektoratet. 
eID-innlogging er innført i Søknadsweb og Studentweb som del av dette 
prosjektet. Neste år innføres det også i Samordna opptak. Til sammen 10 land vil 
ha innført eID i løpet av 2019, og borgere fra disse landene vil kunne bruke sine 
nasjonale løsninger for å logge på våre systemer. 
 
Det andre er ESMO-prosjektet for utveksling av attributter fra utdanning ved 
innlogging med eID. I dette prosjektet er eID implementert som del av Feide 2.0, 
noe som muliggjør bruk av eID i alle løsninger som bruker Feide. Generelt kan 
man si at utveksling av attributter med europeiske land har vist seg å være svært 
utfordrende. Det er imidlertid kommet på plass noen generelle API’er i FS for 
utveksling av attributter, noe som kan være ønskelig å videreføre som nasjonale 
tjenester der en kan spørre etter noen studentdata uten å angi en institusjon 
spesifikt (lik det som gjøres i Vitnemålsportalen). 
 
iv. Europass  

Som del av digitalisering av Europass-dokumentene defineres også en ny standard 
for “digital credentials”. Unit deltar fra Norge for å lage en pilot med digitale 
vitnemål fra høyere utdanning. Dermed kan vi få testet denne samtidig parallelt 
med aktivitetene vi har for digitalisering av vitnemål. 
 
Unit deltar også i vurdering av modellen for “digital credentials”, med mål om at 
formatet skal være kompatibelt med ELMO. Dette arbeidet vil være ferdigstilt i 
løpet av 2019. 

 
v. DigiRec 

Prosjektet koordineres av Nuffic og Unit deltar i styringsgruppen som 
representant for EMREX. NOKUT er en av deltakerne i prosjektet. Det skal 
lages en rapport med forslag til digitalisering av godkjenningsprosessen. Prosjektet 
skal være ferdig innen februar 2020. 
 

c.  Veikart for studieadministrative systemer, møte i Digitaliseringsstyret  

28. -29. august 

 
Prosess for utvikling av et veikart for studieadministrative tjenester ble lagt frem 
som en orienteringssak for Digitaliseringsstyret. Mer informasjon på møtet. 
 

d.  Digitalisering av vitnemål, status arbeidsgruppen 

 
Arbeidsgruppen startet sitt arbeid på møte 1. oktober. Simon Friis Larsen, KRUS, 
ble valgt som gruppeleder. Fra Unit deltar Geir Vangen. 
Agenda for dagen var: 

1. Konstituering 



a. Valg av gruppeleder 

b. Valg av referent 

2. Utarbeide forslag til mandat 

3. Gruppens arbeidsform 

4. Digitalisering av Europass v/Geir Vangen 

5. Starte arbeidet med kartlegging av arbeidsoppgaver som skal løses 

6. Videre møtevirksomhet 

 
Forslag til mandat ble laget. Gruppen forsøker å ferdigstille arbeidet før nyttår, og 
at Unit deretter sender rapporten på høring til UH-institusjonene. Som del av 
arbeidet vil det gjennomføres en pilot med Europass digital credential for å teste 
ut denne. Referat kommer. 
 

e.  Møte i Fagutvalget for utdanning 19. august 

 
Se eget referat. 

 
 
 


