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Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 11816736) er oppdatert
Date: Mon, 11 Jan 2021 19:30:01 +0100 (CET)
To: fs-onske@fsat.no
From: fs-core@admin.uio.no

Navn på din institusjon og ditt navn
Merk at avsender skal være FS-kontaktperson
•

Din e-post

•

Universitetet i Oslo ved Lena Finseth
fs-core@admin.uio.no

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

Dagens dato
•

-

11.01.2021

Overskrift/sakstittel
•

Overlappende grader

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder
•

Rutine FS651.002 og bildet Oppnådd kvalifikajon

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere
Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner
•

-

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

Det er vanskelig å holde oversikt over hvilke studenter som allerede har oppnådd en
grad tidligere og som nå ønsker gard med delvis samme emner.

Beskrivelse av problemstilling
•

I henhold til UiO-forskriftens § 2.8 Krav til grad ved tildeling av samme grad på ny
eller av flere grader må emner til sammen minst 60 studiepoengs omfang være avlagt
i tillegg til tidligere grad ved tildeling av graden bachelor på ny eller på et grunnlag
som helt eller delvis inkluderer en tidligere tildelt grad. I tillegg må den nye graden ha
et annet faglig tyngdepunkt enn den tidligere graden.
Eksempel på faglig tyngdepunkt:
Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil en student som har en bachelorgrad i
utviklingsstudier med fordypning i statsvitenskap ikke oppfylle kravet til et annet faglig
tyngdepunkt og kunne få utstedt en bachelorgrad i statsvitenskap.
For å sjekke at det registreres grader og skrives ut vitnemål som er i tråd med
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regelverket, må dette sjekkes manuelt. Det er tidkrevende å kontrollere om studenten
har oppnådd tidligere kvalifikasjoner og manuelt kontrollere (telle) antall overlappende
studiepoeng på de to kvalifikasjonene. En manuell kontroll åpner også opp for feil og
er sårbart.
Per nå får saksbehandler et kontrollspørsmål om man virkelig vil legge inn et emne i
utdanningsplan om dette inngår i en tidligere grad. På UiO er det oftest ulik
saksbehandler som endrer utdanningsplanen og som registrerer grad og skriver ut
vitnemålutskrift. I tillegg kan det gå lang tid mellom tidspunktet for endring av
utdanningsplan og registrering av grad og utskrift av vitnemål, slik at denne
funksjonen ikke vil være til hjelp i disse tilfellene.

Løsningsforslag
•

Vi foreslår to tiltak, i prioritert rekkefølge:
1. Merknad i rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon –
utdanningsplanbasert for emner som allerede inngår i en annen kvalifikasjon.
Vi ønsker merknadsteksten i rødt for emner som inngår i en grad allerede, helst med
GRADKODE. Eksempelvis slik: Emnet inngår allerede i grad SVB-KS.
Hvis emnet inngår i flere grader, ønsker vi at alle gradene skal listes opp.
Eksempelvis slik: Emnet inngår allerede i grad SVB-KS, SVB-STV
På denne måten vi vi raskt oppdage om det er mange emner som inngår i
utdanningsplanen som allerede inngår i en kvalifikasjon fra før og at disse må sjekkes
spesielt.
FS651.002 benyttes i gradfangst og er dermed egnet for en slik merknad da det blir
tydelig om det bør vurderes nærmere før saksbehandler overfører kvalifikasjonen til
protokoll.
2. Ny kolonne i bildet Oppnådd kvalifikasjon med overskriften Inngår i tidl. grad eller
tilsvarende. Vi vil gjerne at det kan summeres nederst hvor mange studiepoeng som
finnes i tidligere grad (gjerne i blå skrift). Hvis dette overskrider grensen på 60
studiepoeng må vi sjekke spesielt om det er i samme grad eller om det ev. er ulike
grader.

Vurdering av konsekvenser
Kost/nyttevurdering for egen institusjon
•

Bedre kontroll på og oveblikk over at vi registrerer riktige grader med riktig innhold på
studenter som ev. kan kvalifisere til flere grader med overlappende innhold.

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler
•

Kunnskapsdepatementets Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning
https://lovdata.no/forskrift/2018-12-21-2221/§4 [Open URL] om krav til 60 stp. og at
den nye graden må som hovedregel ha en annen faglig fordypning enn tidligere grad.

Eventuelle vedlegg

