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1 Innledning
Register for utestengte studenter (RUST) er utviklet av Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)
ved Universitetet i Oslo og forvaltes av Felles studieadministrativt tjenestesenter, etter initiativ fra
Kunnskapsdepartementet. RUST er et felles register for institusjoner under universitets- og høyskoleloven (uhl.
eller UH-loven) som muliggjør effektiv og trygg formidling av vedtak om utestenging. Informasjonsutveksling
via RUST er hjemlet i uhl. § 4-12.
I det følgende beskrives rutinene for bruk av RUST. Etter en generell beskrivelse av registerets formål, følger en
detaljert rutinebeskrivelse for registrering av vedtak i Fellesstudentsystem (FS) for overføring til RUST.

2 Begreper
Begrepene som benyttes i dokumentet er knyttet til relevante vedtak etter LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om
universiteter og høyskoler (uhl.) og registrering av disse vedtak i RUST.
Med utestenging menes i denne sammenheng en reaksjon med den hensikt å hindre en persons mulighet til å
følge og fullføre ett eller flere studier ved én eller flere utdanningsinstitusjoner, evt. også personens mulighet
til å få godkjent ekstern utdanning ved én eller flere utdanningsinstitusjoner. Begrepet er en samlebetegnelse
for bl.a. begrepene opptakskarantene og eksamenskarantene slik de brukes i denne rutinebeskrivelsen. I
utestengelsesvedtak inngår det ikke forbud mot å befinne seg på campus (jf. bortvisning).
(Begrepene brukes noe ulikt i universitets- og høyskoleloven, der utestenging skilles fra opptakskarantene, jfr.
uhl. §4-8, §4-9, §4-10, §4-11 (utestenging) og uhl. §3-7 (karantene)).
Med opptakskarantene menes en sperre mot å få opptak på studium i en gitt tidsperiode.
Med eksamenskarantene menes en sperre mot å få gå opp til eksamen (eller annen vurderingsform som kreves
for å fullføre og bestå en studieenhet) i en gitt tidsperiode. (Også kalt eksamensnekt ved noen
utdanningsinstitusjoner.)
Med bortvisning menes en reaksjon, som er ment å være et mildere og mer nyansert virkemiddel enn
fullstendig utestenging fra institusjonen. Bortvisning kan begrenses til de områder eller sammenhenger hvor
problematferden forekommer. Formålet med reaksjonen er å beskytte tilsatte eller medstudenters
arbeidsmiljø, straffeelementet er dermed sekundært.
Begrepet skikkethet brukes i forbindelse med studier rettet mot visse pedagogiske og helse- og sosialfaglige
yrker, der en vurdering av studentens personlige og faglige forutsetninger for å utøve yrket er påkrevd av
hensyn til de grupper mennesker som praksisen innen yrket retter seg mot (barnehagebarn, elever, pasienter,
klienter og/eller brukere). For å bli vurdert som skikket for yrket må en student ikke utgjøre noen mulig fare for
disses liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter eller sikkerhet. Kriteriene for slik vurdering er fastsatt i egen
forskrift (Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning) med hjemmel i UH-loven §4-10(6).
Med avvisning menes en beslutning der saksbehandlende organ anser at vilkårene for å realitetsbehandle
søknaden ikke er tilstede. Avvisning skilles fra avslag ved at avslag vedtas etter en realitetsvurdering av
søknaden. En avvisning er i RUST sammenstilt med avslag i det at begge vedtak kan påklages.
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3 RUST
3.1 Formål og informasjonsflyt
RUST er et felles register for institusjoner under UH-loven som muliggjør effektiv og trygg formidling av vedtak
om utestenging. Registerets formål er å hindre at en søker eller en student, som har mistet rettigheter pga
disiplinærvedtak, likevel erverver slike rettigheter. Opplysningene i registeret skal ikke brukes til andre formål.
Informasjonsutvekslingsrutiner knyttet til bruk av RUST skal i tillegg bidra til å redusere saksbehandlingstiden
ved institusjonene.
Registeret er en database som kommuniserer med institusjonenes elektroniske datasystem, i all hovedsak FS.
Databasen har ikke et eget grensesnitt og er tilgjengelig via eksisterende applikasjoner (hovedsakelig FS). Alle
institusjoner som omfattes av UH-loven skal omfattes av og bruke registeret. Institusjoner som ikke bruker FS
kan implementere tilkobling til RUST i sitt system (jf. teknisk dokumentasjon, se
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/rust/).

Det legges opp til følgende informasjonsflyt mellom institusjonene:
- Vedtak om utestenging fattes lokalt ved den enkelte institusjon (av klagenemnd eller styre).
- Deretter registrerer saksbehandler ved institusjonen vedtaket i FS eller i annet studieadministrativt
system som kommuniserer med RUST.
- En annen saksbehandler ved samme institusjon må kontrollere registreringen for at informasjonen
skal overføres til RUST.
- Følgende informasjon overføres deretter til RUST: fødselsnummer, institusjonsnummer,
sanksjonsperiode, vedtakstype, studieklassifikasjon og navn på saksbehandler.
- Informasjonen videreformidles via FS til de institusjonene der det er relevant, dvs. til institusjoner der
personen søker om opptak til eller der personen er student på studium som omfattes av vedtaket, se
figur 1.
- Saksbehandler blir informert om registreringen av vedtaket via varsel. Saksbehandler har også
mulighet til å generere en rapport over registrerte vedtak om utestenging. (Jf. pkt. 4.3.5.)
- Studenten/søkeren informeres om registreringen. (Jf. pkt. 4.3.7-8.)
- Når perioden for vedtaket er utløpt slettes vedtaket automatisk fra RUST.
For beskrivelse av prosedyrene i FS se brukerdokumentasjon på:
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/rust/.
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Figur 1 – Informasjonsflyt til og fra RUST

3.2 Vedtak
I tabell 1 (se under) gis en oversikt over relevante paragrafer i UH-loven, hva slags vedtak de omfatter og hvilke
av disse som får virkning eksternt (virkning for andre institusjoner enn den institusjonen hvor vedtaket ble
fattet). Det er den sistnevnte gruppen vedtak som skal videreformidles via RUST. Det gjelder vedtak om
opptakskarantene og vedtak om eksamenskarantene med virkning eksternt. For enhetlig bruk av RUST er det
ønskelig med en felles mal for vedtakenes periode i form av dato vedtaket gjelder fra og dato vedtaket gjelder
til (ikke semester, termin etc.).
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Tabell 1 – Relevante vedtak i UH-loven
Oversikt over vedtak i UH-loven som registreres i RUST:
§

Beskrivelse

Disiplinær
myndighet

Virkning for egen
inst.

Virkning for andre
inst.

3-7
(8)

Søkt opptak eller
godkjenning med falskt
vitnemål

Styre/klagenemd

Opptakskarantene
inntil ett år

Opptakskarantene
Inntil ett år

Overf RUST/FS-registrering
øres
til
RUST
Ja En rad med KARANTENEN

Merknader

Forholdet straffes med to sanksjoner:
-politianmeldelse (se 3-7 (7))
-opptakskarantene
Institusjonene skal registrere informasjon
i RUST om vedtak etter § 3-7 (8).

4-8(1), Forstyrrende/plagsom
annet atferd
punktu
m

4-8(2)

4-8(3)

Styre/klagenemd

Utestenging inntil
ett år på aktuelt
studium

Eksamenskaranten
e inntil ett år

Ja

En rad med KARANTENEL med
aktuell verdi for Studieprogram og
en rad med EKSAMENN

Krever bortvisning og ny advarsel før
utestengingsprosessen kan begynne.
Institusjonene skal registrere informasjon
i RUST om vedtak etter § 4-8 (1).

I praksis eller klinisk
Styre/klageundervisning: Farlig atferd; nemd
grove brudd på
taushetsplikt; grov
usømmelighet

Utestenging fra
studier med
klinikk/praksis i
inntil tre år

Fusk eller forsettlig
medvirkning til fusk

Utestenging fra
alle studier

Styre/klagenemd

Eksamenskaranten
e inntil tre år for
«disse studiene»

Eksamenskaranten
e inntil ett år

Ja

Ja

ii

En rad med KARANTENEL og en rad
med EKSAMENN. I begge radene
settes Studieklassifikasjon til
relevant verdi. For flere verdier av
Studieklassifikasjon legges det til
flere rader.

Også påbudt med informasjon til Sosialog helsedirektoratet hvis utdanningen kan
føre til autorisasjon som helsepersonell.

En rad med KARANTENEL og en rad
med EKSAMENN

Utgjør i særklasse det største volumet.
Studentenes studierett settes til AKTIV når
utestengingsperioden er over.

Institusjonene skal registrere informasjon
i RUST om vedtak etter § 4-8 (2).

Institusjonene skal registrere informasjon
i RUST om vedtak etter § 4-8 (3).
4-10
(3)

Studenten er uskikket for
yrket som utdanningen
fører fram til

Styre/klagen
emd etter
innstilling fra
skikkethetsn
emd

Utestenging fra
studiet inntil tre år

Studenten kan ikke
søke/ta imot plass
på» tilsvarende
utdanninger» ved
institusjoner under
UH-loven i

Ja

En rad med KARANTENEN.
Studieklassifikasjon settes til
relevant verdi. For flere verdier av
Studieklassifikasjon legges det til
flere rader.

Virkningene utenfor egen institusjon går
ikke fram av loven, men av
skikkethetsforskriften. Studentenes
studierett endres ikke når perioden er ute;
de må søke på nytt.
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utestengingsperiod
en

Andre relevante vedtak i UH-loven (der sanksjonen ikke overføres til RUST):
§

Beskrivelse

Disiplinær
myndighet
Straffesak

Virkning for egen inst.

3-7 (7)

Søkt opptak eller
godkjenning med
falskt vitnemål

4-7
(1,2)

Bruk av falskt
vitnemål eller
uredelig opptreden

Styre/klagen
emd

Annullering av eksamen
eller prøve eller
godkjenning av kurs

Ingen

Nei

Registreres etter vanlige
rutiner (utenfor RUST).

4-8(1), Forstyrrende/plagso
første m atferd
punktu
m

Styre/klagen
emd

Bortvisning fra bestemte
områder inntil ett år

Ingen

Nei

Ingen registrering av
bortvisning i RUST.

4-9(3)

«Uren politiattest»;
det foreligger dom

Institusjonen
s klagenemd
etter
innstilling fra
institusjonen

Ikke regulert

Nei

4-9(4)

«Uren» politiattest;
siktelse eller tiltale

Nasjonal
nemd etter
innstilling fra
styre/klagen
emd ved
institusjonen

Utestenging fra
praksisstudier/klinisk
undervisning hvis
deltakelse er uforsvarlig.
Saksbehandling reguleres i
forskrift.
Utestenging fra
praksisstudier/klinisk
undervisning hvis
deltakelse er uforsvarlig.
Varer frem til rettskraftig
dom eller henleggelse

Som ovenfor

Nei

Se §3-7 (8)

Virkning for andre
inst.
Se §3-7 (8)

Overføre RUST/FS-registrering
s til RUST
Nei
Ingen registrering av
politianmeldelse i RUST.

Merknader

Institusjonene kan ikke lenger
velge å informere hverandre om
annullering av eksamen. §4-7 (7)
opphevet ved lov 10 juni 2014.
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3.2.1

Opptakskarantene

Saksbehandler får et varsel i FS fra RUST dersom det foreligger relevant vedtak om utestenging i form av
opptakskarantene etter §3-7 (8), og kan behandle/avvise søknaden deretter. RUST formidler vedtak om
opptakskarantene til institusjoner som har mottatt søknad fra en utestengt student og til institusjoner der
vedkommende student allerede har studierett, men det er den enkelte institusjon som må foreta en
behandling/avvise søknaden.
Dersom studiestart er etter endt karanteneperiode vil ikke vedtaket føre til avvisning av søknaden.
(I ny versjon av SøknadsWeb vil søkeren få et varsel om at det er registrert en utestenging i RUST.)

3.2.2

Eksamenskarantene

Dersom det foreligger vedtak om eksamenskarantene vil RUST via FS varsle institusjoner hvor vedtaket får
virkning, dvs der studenten har en vurderingsmelding og kun innen perioden vedtaket gjelder.
Saksbehandler vil få et varsel i FS (se pkt 4.3.5). Saksbehandler må da slette vurderingsmeldingen for studenten.
Studenten nektes å gå opp til eksamen/annen vurdering dersom det foreligger vedtak om eksamenskarantene
med virkning ved aktuell institusjon (dvs der studenten har vurderingsmelding) ved aktuelt studium. Eventuelle
flere studieretter studenten måtte ha samtidig, omfattes også av dette.
(I ny versjon av StudentWeb vil studenten få et generelt varsel på egnet sted.)

3.2.3

Utestenging fra praksis - politiattest

Noen studier krever godkjent politiattest i forbindelse med praksis i studiet. Godkjente attester registreres for
at det skal gis tilgang til studiet (jf. brukerdokumentasjon for Studieelementer og brukerdokumentasjon for
personmodulen, se https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/). Slike saker skal ikke
overføres til RUST, og omfattes ikke av denne rutinebeskrivelsen.

3.3 Klagebehandling for studenten/søkeren
Dersom en søknad om opptak fra en person med vedtak om opptakskarantene blir avvist av institusjonen der
vedtaket ble fattet (A) vil eventuell klage bli behandlet av As klageinstans.
Dersom søknaden gjelder opptak ved en annen institusjon (B) vil B avvise søknaden og henvise evt. klage på
avvisningen til A i tilfeller der grunnlaget for klagen er registreringen i RUST. Om klagen tas til følge ved A, må A
snarest underrette B om dette. I tilfeller der klagen gjelder implementeringen av vedtaket ved B, behandles
klagen av Bs klageinstans.
Tilsvarende gjelder tilfeller der en student nektes vurderingsmelding pga. vedtak om eksamenskarantene.
I alle tilfeller er klagefristen tre uker fra brev om avvisning er mottatt. Klagen må være skriftlig.
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4 Registrering og saksbehandling i FS
4.1 Innledning
RUST er et felles register for institusjoner under UH-loven som muliggjør effektiv formidling av vedtak om
utestenging. Slike vedtak (se 3.2) skal registreres i FS for overføring til RUST.
Følgende typer vedtak skal registreres i FS:
 Opptakskarantene
 Eksamenskarantene (utestengt fra eksamen)
 Lokal utestenging (utestenging som sorterer under kolonne «Virkning for egen institusjon» i tabell 1)
Selv om bare informasjon om eksamenskarantene og opptakskarantene kan ha virkning eksternt, registreres
også informasjon om utestenging fra lokal institusjon/studier ved lokal institusjon for internt bruk ved
institusjonen. For øvrig følges institusjonens rutiner for inndragelse av studierett.
Vedtak som ikke får virkning eksternt skal ikke overføres til RUST.

4.2 Studieklassifikasjon
Enkelte vedtak gjelder kun visse kategorier studier. Klassifiseringsmuligheten i tabellen nedenfor ble opprettet
ifm. §4-8(2) (se tabell 1) og utestenging pga farlig atferd; grove brudd på taushetsplikt; grov usømmelighet.
Utestenging etter §4-8(2) gjelder kun studier med klinisk undervisning eller praksis. Den enkelte institusjon må
selv registrere studieklassifikasjon for de studieprogram som sorterer under én av kategoriene i tabell 2. Dette
gjøres i modul Studieelementer, bilde Studieprogram samlebilde, felt Studieklassifikasjon ved valg fra
rullgardinmeny (figur 2).
Studieklassifikasjon
Kategori

Helse- og sosialfagsutdanninger

Lærerutdanninger

Kode
Studier

HESOS
audiograf (audiolog),
barnevernspedagog,
bioingeniør,
ergoterapeut,
farmasøyt (inkludert reseptar),
fysioterapeut,
jordmor,
klinisk ernæringsfysiolog,
lege,
optiker,
ortopediingeniør,
psykolog,
radiograf,
sosionom,
sykepleier,
tannlege,
tannpleier,
tanntekniker,
vernepleier

LÆRER
førskolelærerutdanning,
allmennlærerutdanning,
faglærerutdanning,
yrkesfaglærerutdanning,
praktisk-pedagogisk utdanning,
grunnskolelærerutdanningene

8

Tabell 2 – Studieklassifikasjon

Figur 2 – Studieprogram samlebilde – Studieklassifikasjon

4.3 Registrere vedtak
4.3.1

Registrering i bildet Utestenging

Registreringen foretas i personmodulen i bildet Utestenging. Her finnes feltene, Fnr (fødselsnr.), Institusjon,
Sanksjonsperiode, Type utestenging, Studieklassifikasjon, Studieprogram og Journalnummer. Vedtaket
registreres ved at det legges inn én eller flere nye rader ut ifra hva slags type(r) utestenging vedtaket medfører.
Dette muliggjør rent teknisk flere ulike kombinasjoner av typer utestenging enn det som følger av hvert enkelt
vedtak etter UH-loven, se tabell 1, men det er kun de sistnevnte som skal benyttes.
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Figur 3 – Bilde «Utestenging» og «Utestengstatus»

Obligatoriske felter ved registrering
 Fnr: fødselsnummer
 Sanksjonsperiode: perioden vedtaket gjelder for (dato fra – dato til).
 Type utestenging: en av følgende koder ut ifra vedtaket:
o EKSAMENL
Eksamenskarantene ved egen institusjon
o EKSAMENN
Eksamenskarantene ved alle institusjoner
o KARANTENEL
Karantene fra studier ved egen institusjon (lokal utestenging)
o KARANTENEN Opptakskarantene – overføres til RUST
 Studieklassifikasjon: én av følgende koder velges fra rullgardinmeny:
o ALLE
Alle utdanninger
o HESOS
Helse- og sosialfagsutdanninger (programmer knyttet til kategorien
Helse- og sosialfagsutdanninger, jf. 5.2)
o LÆRER
Lærerutdanninger (programmer knyttet til kategorien Lærerutdanninger, jf.
5.2)
Valgfrie felter ved registrering
 Studieprogram: studieprogrammet utestengingen gjelder for (kun aktuelt ved lokal utestenging)
 Journalnr.: sakens journalnummer.
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De aktuelle typene vedtak registreres med de radene som fremgår av tabell 1 (se kolonne «RUST/FSregistrering»). Der ikke annet er nevnt skal studieklassifikasjon ha verdien ALLE.

4.3.2

Kontroll

For at et vedtak skal bli eksportert til RUST må det først kontrolleres. Dette må foretas av en annen
saksbehandler ved institusjonen enn den som registrerte vedtaket (se 4.4 - Roller). Når vedtaket er kontrollert
settes feltet kontrollert (obligatorisk) til verdien J.

4.3.3

Sletting

Vedtak vil automatisk bli slettet ved sanksjonsperiodens utløp. For sletting av vedtak før sanksjonsperioden er
utløpt settes verdien i feltet Slett til J. Feltet kontrollert blir da automatisk satt til N. En annen saksbehandler
må kontrollere slettingen og sette feltet kontrollert til J. RUST mottar da melding om sletting som
videreformidles til aktuelle institusjoner.

4.3.4

Endring

Dersom et vedtak omgjøres, eller perioden for vedtaket endres, må saksbehandler ved aktuell institusjon
snarest registrere endringene slik at RUST oppdateres raskt. Feltet kontrollert blir da automatisk satt til N. En
annen saksbehandler ved institusjonen må kontrollere endringene og sette feltet kontrollert til J. Varsel sendes
via varselloggen til de institusjonene som tidligere har mottatt varsel om det aktuelle vedtaket.

4.3.5

Varsler

Saksbehandlere ved alle institusjoner som bruker FS kan bli varslet om vedtak gjennom tre ulike kanaler:
1. I søknad samlebilde eller student samlebilde dukker det opp et varsel ved relevant vedtak som
omhandler hhv. en søker eller en student.
2. I varselloggen informeres det om nye vedtak, sletting eller endring av vedtak som får virkning ved
aktuell institusjon.
3. Rapporten FS201.003 Utestengte studenter (kommer sommeren 2013) viser alle vedtak som får
innvirkning ved institusjonen.
Institusjonene må sørge for rutiner som sikrer at rett saksbehandler holdes oppdatert.

4.3.6

Trekke oppmelding

Dersom vedtaket gjelder eksamenskarantene (kode EKSAMENL eller EKSAMENN) skal eventuelle
vurderingsmeldinger trekkes manuelt. Dette gjøres på vanlig måte, se brukerhåndboken «Vurdering» punkt
10.2.10 «Endring av vurderingsmeldinger - med trekk og sletting».

4.3.7

Søknad om opptak ved opptakskarantene

Ved opptak via Samordna opptak sender saksbehandler i slike tilfeller standardbeskjed per brev til søkerens
folkeregistrerte adresse, evt. til søkerens digitale postboks. Saksbehandler får varsel dersom det foreligger
relevant vedtak (i søknad samlebilde, i varselloggen og evt. ved rapport FS201.003 Utestengte studenter), og
kan evt. avvise søknaden. Dersom søknaden avvises skal søker informeres per brev (brevmal 1, se 4.5).
(Ved lokale opptak: i ny versjon av SøknadsWeb vil søker automatisk få en standardbeskjed via
søknadssystemet dersom det foreligger et vedtak i RUST, men nektes ikke å sende inn søknad.)

4.3.8

Vurderingsmelding ved eksamenskarantene

Dersom det foreligger vedtak om eksamenskarantene vil saksbehandler få melding i varselloggen og evt. ved
rapport FS201.003 Utestengte studenter.
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(I ny versjon av Studentweb vil studenten nektes vurderingsmelding. Studenten vil også få generelt varsel på
egnet sted. Studenten nektes ikke å logge inn eller å utføre andre operasjoner i Studentweb enn
vurderingsmelding. )
Eventuelle undervisnings- og vurderingsmeldinger trekkes manuelt. Saksbehandler sender brev til studenten
(brevmal nr. 3 eller 4., se oppslag 5.6).

4.4 Roller
Det finnes tre ulike roller for bruk av RUST, se tabell 4. Saksbehandlere trenger ingen rolle for å se varslene i
student samlebilde og søknad samlebilde.

Tabell 3 - Roller
Rolle
FS_RUST_LES

FS_RUST_SKRIV
FS_RUST_KONTROLL

Funksjon
lese innholdet i bildet utestenging,
kjøre rapport FS201.003 Utestengte
studenter
registrere, endre og slette vedtak i bildet
utestenging
kontrollere registrering, endring og
sletting av vedtak i bildet utestenging

Hvem trenger rollen?
alle saksbehandlere som jobber med
utestenging
saksbehandlere som registrerer
vedtak om utestenging
saksbehandlere som kontrollerer
vedtak om utestenging

4.5 Forslag til brevmaler
Det er utarbeidet følgende forslag til brevmaler for å dekke de mest aktuelle vedtakene om utestenging. Der
det er satt noe i skarpe klammer, betyr det at det må lages ny tekst som er tilpasset den enkelte saken. Det er
konsekvent brukt «klagenemnda», men ved noen institusjoner er det styret som fatter vedtak. Disse må
tilpasse malen på dette punktet. Det er også konsekvent brukt termen «vurderingsmelding». De institusjonene
som bruker «eksamensmelding» må endre malene deretter.
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[Nr. 1: Avvisning fra opptak pga. opptakskarantene etter UH-loven. § 3-7 (8)]
Din søknad om opptak – Søknaden avvises
Vi viser til din søknad av [dato], der du søker om opptak til følgende utdanning(er) ved [Universitetet i XX]:
[Angi hvilke programmer eller andre utdanninger søknaden gjelder]
Din søknad er avvist. Dette betyr at vi ikke vurderer om du er kvalifisert, og at vi heller ikke tar stilling til
hvordan du stiller i konkurransen mellom søkerne. Grunnen til dette er at klagenemnda ved [Høgskolen i XX]
har vedtatt at du skal ha såkalt opptakskarantene for perioden [fra og med 12. august 2013 til og med 31. juli
2014], jf. universitets- og høyskoleloven av 1. april 2005, § 3-7 (8). Vi viser til klagenemndsvedtaket fra
[Høgskolen i XX], som du har fått melding om tidligere.
Virkningen av et vedtak om opptakskarantene er at ingen institusjoner som omfattes av universitets- og
høyskoleloven har rett til å ta deg opp til noen av sine utdanninger så lenge karanteneperioden løper. Du er
velkommen til å søke på ny når karantenetiden er over. Du kan levere søknad før karantenetiden utløper,
dersom studiestart ved de(n) utdanningen(e) du søker opptak på, er senere enn [31.07.2014].
Vårt vedtak om å avvise søknaden din er bygd på opplysninger som [Høgskolen i XX] har levert til Register for
utestengte studenter (RUST). Du kan henvende deg til [Høgskolen i XX] på telefon [nr.] eller e-post [adresse]
dersom du ønsker opplysninger om hva som er registrert om deg.
Vedtaket her kan påklages. Dersom du ønsker å klage, må du gjøre det skriftlig innen tre uker fra du mottar
dette brevet. Send en eventuell klage til adressen som står nederst på side 1 i brevet her.

[Nr. 2: Avvisning fra godkjenning pga. opptakskarantene etter UH-loven. § 3-7 (8)]
Din søknad om godkjenning av tidligere utdanning – Søknaden avvises
Vi viser til din søknad av [dato], der du søker om å få godkjent utdanning som du tidligere har tatt ved [angi
institusjonens/institusjonenes navn; om nødvendig, spesifiser nærmere, f.eks. om søkeren har bedt om å få
utdanningen godkjent som likeverdig med en grad].
Din søknad er avvist. Dette betyr at vi ikke tar stilling til søknaden din, altså at vi ikke vil vurdere om du har rett
til å få utdanningen godkjent. Grunnen til dette er at klagenemnda ved [Høgskolen i XX] har vedtatt at du skal
ha såkalt opptakskarantene for perioden [fra og med 12. august 2013 til og med 31. juli 2014], jf. universitetsog høyskoleloven av 1. april 2005, § 3-7 (8). Vi viser til klagenemndsvedtaket fra [Høgskolen i XX], som du har
fått melding om tidligere.
Virkningen av et vedtak om opptakskarantene er at ingen institusjoner som omfattes av universitets- og
høyskoleloven har rett til å innvilge godkjenning av tidligere utdanning så lenge karanteneperioden løper. Du er
velkommen til å søke på ny når karantenetiden er over.
Vårt vedtak om å avvise søknaden din er bygd på opplysninger som [Høgskolen i NN] har levert til Register for
utestengte studenter (RUST). Du kan henvende deg til [Høgskolen i XX] på telefon [nr.] eller e-post [adresse]
dersom du ønsker opplysninger om hva som er registrert om deg.
Vedtaket her kan påklages. Dersom du ønsker å klage, må du gjøre det skriftlig innen tre uker fra du mottar
dette brevet. Send en eventuell klage til adressen som står nederst på side 1 i brevet her.
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Nr. 3: Avvist vurderingsmelding pga. eksamenskarantene som er registrert i RUST før studenten prøver å
vurderingsmelde seg.
a) fusk (§ 4-8 (3))
b) farlig/usømmelig atferd eller grove brudd på taushetsplikt (§ 4-8 (2))
c) plagsom atferd (§ 4-8 (1))
Din(e) vurderingsmelding(er) for [høstsemesteret 2013] – Vedtak om avvisning
Vi viser til at du har forsøkt å sende vurderingsmelding til [emnet/emnene xxxx og yyyy] for [høstsemesteret
2013]. Som du har fått opplyst gjennom [StudentWeb (el. Det systemet inst. bruker], er meldingen[e] ikke
godtatt. Grunnen til dette er at klagenemnda ved [Høgskolen i NN] har vedtatt at du skal nektes adgang til
eksamen ved andre institusjoner som omfattes av universitets- og høyskolelovens av 1. april 2005, for perioden
[fra og med 12. august 2013 til og med 31. juli 2014], jf. lovens § 4-8, jf. § 4-7 (1). Vi viser til
klagenemndsvedtaket fra [Høgskolen i XX], som du har fått melding om tidligere.
Virkningen av et vedtak om å nekte adgang til eksamen er at ingen institusjoner som omfattes av universitetsog høyskoleloven har rett til å la deg ta eksamen så lenge vedtaket gjelder.
Vårt vedtak om å avvise din[e] vurderingsmelding[er] er bygd på opplysninger som [Høgskolen i XX] har levert
til Register for utestengte studenter (RUST). Du kan henvende deg til [Høgskolen i XX] på telefon [nr.] eller epost [adresse] dersom du ønsker opplysninger om hva som er registrert om deg.
Vedtaket her kan påklages. Dersom du ønsker å klage, må du gjøre det skriftlig innen tre uker fra du mottar
dette brevet. Send en eventuell klage til adressen som står nederst på side 1 i brevet her.

[Nr. 4: Annullert vurderingsmelding pga. eksamenskarantene som blir registrert i RUST etter at studenten
vurderingsmeldte seg]
Din(e) vurderingsmelding(er) for [høstsemesteret 2013] – Vedtak om avvisning
Vi viser til at du tidligere har vurderingsmeldt deg til [emnet/emnene xxxx og yyyy] for [høstsemesteret 2013].
Vi har senere fått opplysninger om at klagenemnda ved [Høgskolen i XX] har vedtatt at du skal nektes adgang til
eksamen ved andre institusjoner som omfattes av universitets- og høyskolelovens av 1. april 2005, for perioden
[fra og med 12. august 2013 til og med 31. juli 2014], jf. lovens § 4-8, jf. § 4-7 (1). Vi viser til
klagenemndsvedtaket fra [Høgskolen i XX], som du har fått melding om tidligere.
Virkningen av et vedtak om å nekte adgang til eksamen er at ingen institusjoner som omfattes av universitetsog høyskoleloven har rett til å la deg ta eksamen så lenge vedtaket gjelder. Din(e) vurderingsmelding(er), jf.
forrige avsnitt, blir derfor annullert, og du får ikke anledning til å gjennomføre eksamen i emnet/emnene.
Vårt vedtak om å avvise din[e] vurderingsmelding[er] er bygd på opplysninger som [Høgskolen i XX] har levert
til Register for utestengte studenter (RUST). Du kan henvende deg til [Høgskolen i XX] på telefon [nr.] eller epost [adresse] dersom du ønsker opplysninger om hva som er registrert om deg.
Vedtaket her kan påklages. Dersom du ønsker å klage, må du gjøre det skriftlig innen tre uker fra du mottar
dette brevet. Send en eventuell klage til adressen som står nederst på side 1 i brevet her.
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[Nr. 5: Standardbrev om hva slags informasjon som ligger i RUST, tilpasses person og institusjon]
Opplysninger om vedtak er registrert i Register for utestengte studenter (RUST)
Det er blitt registrert opplysninger om et vedtak som omhandler deg i Register for utestengte studenter (RUST).
I henhold til §4-12 i LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)
skal institusjoner under denne lov gjensidig varsle hverandre om utestengingsvedtak. Dette gjøres ved
registrering i RUST.
Følgende opplysninger er registrert om deg:
Institusjon: [Høgskolen i XX]
Fødselsnummer (oppgis ikke i dette brevet)
Vedtakstype: [Utestengt fra opptak til studier/Utestengt fra eksamen]
Sanksjonsperiode: [fra og med 12. august 2013 til og med 31. juli 2014]
Studieklassifikasjon: [Alle studier/ Helse- og sosialfagsutdanninger/ Lærerutdanninger]
Saksbehandler: [XXX]
Du kan henvende deg til [Høgskolen i XX] på telefon [nr.] eller e-post [adresse] for spørsmål om vedtaket eller
registreringen.
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