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created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 7677191) er levert 
Date: Wed, 13 May 2020 15:54:07 +0200 (CEST) 

To: fs-onske@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 
• 13.05.2020 

Overskrift/sakstittel 
• Vitnemål/kvalifikasjon - Ønske om endring av standardtekst på side 2 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• Kvalifikasjon m.fl. 

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

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

• RT354883 - saken er også drøftet med HVL og UIS 

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

• Teksten på side 2 i vitnemålet gir misvisende eller ufullstendig informasjon for 
studieprogram som ikke følger normert tid. Program som tilbys fast organisert som 
deltid. 

Beskrivelse av problemstilling 
• Vi presenterer problemstillingen med et eksempel: 

 
USN har en kvalifikasjon som heter MASTER, den bruker vi for alle masterprogram 
på 120 sp som går under studienivå 580 «Mastergrad iht §3, 2 år» uavhengig av om 
de går på heltid eller deltid. 
 
På vitnemål side 2, under «Generell informasjon om graden», kommer da følgende 
tekst: 
 
«Normert studietid for utdanningen er 2 år og den har et omfang av 120 studiepoeng. 
Et fullført studieår er normert til 60 studiepoeng.» 
 
Vi har fått noen henvendelser fra studieveiledere som mener dette er misvisende for 
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f.eks. en master som går på deltid over fire år. 
 
Om vi oppretter en egen kvalifikasjon for master 50 % deltid over 4 år, blir teksten på 
vitnemål side 2 slik: 
 
«Normert studietid for utdanningen er 4 år og den har et omfang av 120 studiepoeng. 
Et fullført studieår er normert til 60 studiepoeng.» 
 
Vi mener at dette blir misvisende. Kjernen i problemet her er hvordan man forstår 
begrepet normert studietid. 
 
En tolkning kan være at normert studietid viser til hva som er normert tid for det 
enkelte studieprogram. Så hvis en master på 120 sp går på 50 % deltid over 4 år, så 
er normert studietid for det studieprogrammet 4 år. Og et fullført studieår for et 
studieprogram på 50 % deltid er normert til 30 sp, ikke 60. 
 
En annen tolkning kan være at normert studietid forstås som heltidsekvivalenten. Slik 
at normert studietid for 120 sp alltid er 2 år, selv om studieprogrammet går på deltid. 
 
Uansett hvilken tolkning som er riktig, bør det gjøres en endring i setning 2. Se 
løsningsforslag under. 
 
Saken har vært diskutert med HVL og UIS. Begge hevder de har sendt inn 
saker/ønsker om endring tidligere. Vi oppfatter de støtter behovet for en opprydning. 

Løsningsforslag 
• Vi har to forslag, alt etter hvordan man skal tolke begrepet normert studietid: 

 
Hvis setning to skal vise til hvor lenge studieprogrammet på deltid faktisk går: 
• Setning to får med et flettefelt for studiepoeng, som tar hensyn til hva som står i 
feltet «Normert studietid» i bildet Kvalifikasjon og antall studiepoeng på 
studieprogrammet. Står det 4 år, og studieprogrammet som helhet er på 120 sp, står 
det 30 studiepoeng i setning to. 
 
Hvis setning to viser til full tid: 
• Setning to endres til følgende «Et fullført studieår på heltid er normert til 60 
studiepoeng.» 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• Bedre kvalitet på vitnemålet 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

• Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

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

• Ikke besvart 

 


