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a.  Status Unit 
 
Tjenestestyring blir et tema som vil få mye fokus i 2020. Ny modell for medvirkning i 
styringen av tjenestene skal implementeres for Unit sine tjenester. Siste forslag skal opp i 
Digitaliseringsstyret 30. januar.  
  
Unit jobber løpende med å ta tak i våre interne prosesser for å stadig jobbe smartere og 
nyttiggjøre ressursene våre bedre. Vi etablerte før jul et prosjekt som skal etablere en 
felles førstelinje. I dag benyttes bl.a RT fra UiO som verktøy for å følge opp saker som 
kommer inn. RT skal fases ut og kontrakt er i den sammenheng skrevet med TopDesk. 
 

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

i. Emrex 
Workshop 28.-29. november 2019 i Athen 
Det ble avholdt et workshop for greske universiteter 28.-29. november 2019 i 
samarbeid med DUO fra Nederland og greske GUnet. GUnet leverer en rekke 
tjenester til greske universiteter, og fungerer som et konsortium der ansatte ved 
universitetene utfører mye av den felles utviklingen. 
 
EMREX-nettverket ble presentert, både som organisasjon og som nettverk for 
datautveksling, inklusive live demo. Formatet som benyttes i EMREX, ELMO ble 
presentert, og koblingen dette har til Erasmus Without Paper og Europass. 
Siste del av første dag og hele andre dag ble brukt til teknisk gjennomgang med hands-on 
implementasjon av både EMREX-klient og NCP (vitnemålsportal). Ved utgangen av dag 
to hadde hele fire deltakere fått opp en fungerende "vitnemålsportal". 
 
Ut fra diskusjonen på møtet, har Hellas en infrastruktur som kan ligne på den norske, 
med bruk av nasjonal id og felles studieadministrative systemer som kjøres på det enkelte 
universitet. De uttrykte at de ønsket seg en kobling til EMREX som ligner på vår 
Vitnemålsportal. Deres foreløpige planer er å få opp noe å kjøre allerede til våren. 
Mye tyder på at vi kan få utvekslet resultater med Hellas digitalt om ikke alt for lenge. 
 
 



Møte 14.-15. januar 2020 i Warszawa 
Årets første møte i EMREX Executive Committee ble avholdt 14-15. januar. 
Status for 2019-oppgavene ble gjennomgått, og plan for 2020 er satt opp. Det vil 
søkes om midler for å dekke kostnader med felles aktiviteter i nettverket, spesielt 
for å få inn flere medlemmer. Fokus vil være på Tyskland, Belgia, Spania, Australia 
og Kina. Dersom Enic-Naric organisasjonene går videre med et EMREX-R 
(recognition) - prosjekt vil det bli støttet. 
 
Annet 
Mobilitetsprosjektet som utdanningsministeriet i Tyskland har initiert er i full 
gang, og første universitet (Göttingen) er nå i produksjon. Også Hochschule Harz 
er igang med testing av dataleveranse til EMREX, disse er ikke med i dette 
nasjonale prosjektet. Det planlegges også en pilot i produksjon mellom RWTH 
Aachen og NTNU. 
 
NOKUT er igang med bruk av data fra EMREX-nettverket for sin 
godkjeningsprosess. Dem som søker godkjenning hos NOKUT kan levere data 
fra EMREX. 
 
ii. EWP 2.0-prosjektet 
EWP2.0-prosjektet er fullført. Det ble utlyst en konkurranse om CEF-
prosjektmidler, som hadde frist i november for søking. Hele potten vil her gå til et 
prosjekt. Unit deltar på søknad sammen med EUF (European University 
Foundation) om disse prosjektmidlene. Totalt sett er det 15 partnere i dette 
samarbeidet. Hvordan nettverket videreføres vil bli klargjort tidlig i 2020. 
 
Det er satt opp et nasjonalt prosjekt for digitalisering av studentmobilitet-prosessen. 
Prosjektet ledes 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 2021 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. 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. Det er foreslått et oppfølgingsprosjekt - 
DigiNet, som er under planlegging nå. 
 

c.  Digitalisering av vitnemål, status arbeidsgruppen 
 
Arbeidsgruppen leverte sluttrapporten til Unit 20.12.2019. Unit sender forslag til 
løsning ut på høring. Arbeidsgruppen vil deretter gjennomgå høringssvarene. 
Gruppen vil bli involvert i det videre arbeid ved behov. 
Sluttrapport – se eget dokument. 
 



d.  Møte i Fagutvalget for utdanning 07.01.2020 
 
Se eget referat. 
 

e.  Arbeidsoppgaver 2020 
 
Unit presenterer de viktigste arbeidsoppgavene for 2020.  
 
En oversikt over planlagte arbeidsoppgaver i 2020 på det studieadministrative 
området er publisert på våre nettsider: 
https://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ 
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