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RT 368365 

2019-10-23 13:12:06 Hans Jacob Berntsen <Hans.J.Berntsen@usn.no> - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 5541857) er levert 
Date: Wed, 23 Oct 2019 13:12:03 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 
From: hans.j.berntsen@usn.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
• Hans Jacob Berntsen 

Din e-post 
• hans.j.berntsen@usn.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

• kent.christensen@usn.no 

Dagens dato 
• 23.10.2019 

Overskrift/sakstittel 
• Utveksling: Ønsker felt for å ang utvekslingssemester for studieprogram 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• Utvekslingsavtale Samlebilde, fane Studieprogram 

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

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

• N/A 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

• Se problemstilling 

Beskrivelse av problemstilling 
• USN har fra og med opptaket til utveksling for utreisende studenter 2020 VÅR begynt 

å ta i bruk Søknadsweb. Vi har opprettet ett opptaksstudieprogram pr. avtale som har 
utveksling for utreisende studenter våren 2020, slik at studentene kan søke seg til 
disse. 
 
Problemet her er at til mange av avtalene ligger det noen studieprogram som tilbyr 
utveksling til denne partnerinstitusjonen kun i høstsemesteret eller kun i 
vårsemesteret. Måten vi har løst det på for opptaket til 2020 vår er å sette en fiktiv til-
dato bakover i tid på de studieprogrammene som ikke har utveksling på våren. Når vi 
så skal åpne for høstopptaket må vi tilbake og ta vekk disse datoene igjen. Dette er 
tungvint og fører lett til feil. 
Se for eksempel avtale 463 

Løsningsforslag 
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• Vi ønsker oss en nedtrekksmeny for det enkelte studieprogram i Utvekslingsavtale 
samlebilde, fane Studieprogram. Her kan man velge om det enkelte studieprogram 
kun skal ha utveksling til denne partnerinstitusjonen på høsten (HØST), bare på 
våren (VÅR), eller i begge semestre (BEGGE). Se vedlegg for forslag til hvordan det 
kan se ut. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• Gjør det lettere å håndtere studieprogram som har utveksling bare høst eller vår. 
Minsker faren for forglemmelser eller feilregistreringer. Vil bli arbeidsbesparende i 
forhold til andre løsninger, som å sette dato bakover i tid eller opprette to forekomster 
for hver avtale (en for høst og en for vår) 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

• Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

• Vedlegg - Ønsker felt for å angi utvekslingssemester for studieprogram.png 
 

 


