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Utveksling, merknad, diploma supplement 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

VID vitenskapelige høgskole 
v/Linda Novak 

Dato 16.09.17 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Utvekslingsperson, merknad, DS 

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

RT225236 

Begrunnelse Det er et ønske/krav fra SIU (via KD) at utveksling skal 
dokumenteres i DS:  
 
Utvekslingssakene som ikke genererer innpassaker vises i 
dag ikke i DS slik innpassede emner gjør. Vi ønsker en 
automatisering av hvordan dette dokumenteres i DS, dvs. å 
slippe å registrere opplysninger ang utenlandsopphold i 
flere omganger.  
 
Hentet fra: 
https://www.siu.no/erasmus-haandbok-for-erasmus-
koordinatorer/mobilitet-i-hoeyere-utdanning-for-studenter-og-
ansatte/praksismobilitet-hoeyere-utdanning/godkjenning-og-
dokumentasjon-av-praksisopphold 

 
Godkjenning og dokumentasjon av praksisopphold 

 
Vitnemålstillegg (Diploma Supplement) og 
studiepoeng/ECTS 
Praksisoppholdet skal dokumenteres i vitnemålstillegget 
(Diploma Supplement) – i tillegg anbefaler SIU at det gis 
studiepoeng/ECTS. Som et holdepunkt kan man bruke 1,5 
ECTS per arbeidsuke (20 jobbuker = 30 ECTS), men det 
kan være grunn til annen utregning i noen tilfeller. 
 

 praksisoppholdet er en uspesifisert del av en større 
modul i et master- eller 
bachelorprogram, og ikke er målbart i forhold til an-
tall ECTS 
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Til ekspertgruppe for studentutveksling 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

 
VID har opp imot 150 studenter i enkelte semester som 
reiser til utlandet i en kort periode av sitt studium, < 3 mnd.  
 
Disse studentene tar som regel praksis i utlandet, og 
arbeidsrutinen er som følger: 
 

1. Studentene registreres i «Utvekslingsperson» med 
type «Inn/Utreisende» UT og «Oppholdstype» 
PRAKSIS m.m. 

2. Godkjenningssak opprettes automatisk i 
«Godkjenning samlebilde» med type 
Forhåndsgodkjenning og med omfang 0 
studiepoeng.  

3. For å få dokumentert utveksling på DS er 
løsningen i dag at vi skriver en merknad type DS-
TILLEGG på hver student slik at opplysninger om 
utenlandsoppholdet fremkommer i diploma 
supplement i pkt 6.1.  

 
En del av informasjonen vi skriver inn i merknadsfeltet 
finnes til dels allerede i bilder som «Utvekslingsperson», 
«Godkjenning samlebilde», «Eksternstudium»( og også i 
«Undervisningsaktivitet» hos oss). 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort  
Vi ønsker en automatikk i forhold til utvekslingssakene 
nevnt over, en forbindelse som automatisk oppretter 
merknad i DS-TILLEGG. 
 

Løsningsforslag Når sak med «Oppholdstype» PRAKSIS opprettes i 
«Utvekslingsperson» så genereres det automatisk* en 
merknad type DS-TILLEGG på student.  
 
Merknaden opprettes med en standard tekst hvor dato og 
sted flettes inn, som f eks slik: 
 
The candidate has completed a period abroad <dato til-fra 
flettes inn fra “Utvekslingsperson”> in <eksternt sted, navn 
og ev. land, flettes inn fra «Utvekslingsperson»> as part of 
her/his study programme/degree. 
 
Standardteksten kan diskuteres. 
 
*dersom dette ikke er ønskelig for andre høgskoler med 
denne type utvekslingssaker så tenker vi at det kan være 
en avhuking for om det er ønskelig at merknad genereres 
fra “Utvekslingsperson”. 
 

Vurdering av konsekvenser Det vil være en stor besparelse på manuell registrering for 
saksbehandlere som jobber med praksisregistrering og en 
sikkerhet i forhold til å få korrekt informasjon til hver enkelt 
student. 
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Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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 Kommentarer Er dette fornuftig å gjøre? 

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 
Opprinnelig RT-sak 225236: 
 
Planleggingsgruppen ønsket å få saken spesifisert bedre da omfanget av studenter med et utenlandsopphold 
kortere enn 3 mnd må avklares, i tillegg til hvilke arbeidsrutiner institusjonene har i den forbindelse. 


