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Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 6393855) er levert 
Date: Tue, 17 Mar 2020 15:48:37 +0100 (CET) 

To: fs-onske@fsat.no 
From: "Nettskjema" <noreply@uio.no> 

Navn på din institusjon og ditt navn 
• Bente Duun - Nord universitet 

Din e-post 
• bente.k.duun@nord.no 

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

• Ikke besvart 

Dagens dato 
• 17.03.2020 

Overskrift/sakstittel 
• Undervisningsorganisering 

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

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

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

• ingen 

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

• Litt modernisering av undervisningsorganiseringskoder 

Beskrivelse av problemstilling 
• I studiesøk, rapportering og porteføljesaker er det mange interessenter som lurer på 

hvordan studieprogrammene er organisert med tanke på undervisning. 
Vi opplever at denne ikke helt er tilpasset dagens virkelighet og ønsker derfor å få 
opprettet en lokal kode i tabellen undervisningsorganisering for å bedre kunne 
organisere studieoversikten. 

Løsningsforslag 
• Her ønsker vi å opprette en kode for samlingsbasert som kobles opp mot «ved 

institusjonen» rapporteringsmessig, men som gjør at vi kan skille campusbaser og 
samlingsbasert i for eksempel rapportering (innenfor institusjonen) 
 
Her må det legges en litt streng tolkning til grunn, selv om de omtaler enkelte 
studieprogrammer som «nett- og samlingsbaserte» vil de være samlingsbaserte om 
de krever fysisk oppmøte på studiestedet med ujevne mellomrom for undervisning. 
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undorganiseringkode 
1 Undervisning ved institusjonen 1 F 
2 Desentralisert undervisning 2 F 
3 Fjernundervisning 3 F 
4 Samlingsbasert 1 L 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• Ikke besvart 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

• Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 
 

 


