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Metode NSD
• Beskrivelse NSD
• Beskrivelse FS
•
•
•
•
•

Diagnose
Informasjon som må være på plass
Bilder med relevante data
Beskrivelse av felt
Generering av rapport
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Dokumentasjon
• Tabeller NSD
• Kunnskapsdepartementets rapporteringskrav

• Brukerdokumentasjon rapportering
• Kursdokumentasjon rapportering
• Rapporteringsgruppen
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DBH rapportering
Det er lagt inn sperre for
generering av fremtidige
semestre
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Diagnoserapport
FS009.001(FS-system)
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Diagnoserapport
FS009.001(FS-system)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FEM1- Emner har ikke verdi for studieprogram rapportering
FEM2 - Emner med ulovlig NUSkode
FEM3 - Emner med ulovlig NSDstudienivå
FSEP1 - Resultat er tidligere bestått, men ikke rapportert grunnet setting av status manuelt
ugyldig. Det gamle resultatet må gis resultatstatus X for at den nye skal rapporteres
FEU1 - Kurs mangler verdi for kurstype. Vil ikke bli rapportert
FEU2 - Kurs mangler verdi varighet (timer)
FEU3 - Kurs mangler verdi for målgruppe
FEU4 - Kurs mangler verdi for finansiering
FKV1 - Kvalifikasjoner med ulovlig NUSkode
FOKP1 - Oppnådd doktorgrad er ikke knyttet til en doktorgrad
FOKP2 - Dato for oppnådd doktorgrad har annen verdi enn disputasdato.
FSP1 - Studieprogram mangler studiumtilknytning
FSP2 - Studieprogram knyttet til lokal studiumkode
FSP3 - Studieprogram med ulovlig NUSkode
FVR1 - Vektingsreduksjonsregel som kun inneholder et emne
FVR2 - Vektingsreduksjonsregel som ikke inneholder noe emne.
FVR3 - Vektingsreduksjonsregel med reduksjon på 0
FVR4 - Reduksjonen er større enn sum studiepoeng av emner som inngår
FVR5 - Mer enn 2 emner inngår, men det er ikke spesifisert parvise reduksjoner som inneholder
delmengden av emner som inngår (Antall emner minus 1)
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Informasjon som må være på plass
Oppdatering av registerkortopplysninger FS357.001
Dette er en funksjon som gjennomgår alle
semesterregistrerte for oppgitt
registreringstermin. For hver student blir
aktuelle vurderingsmeldinger lagt inn som
emne dette semester. Dette gjøres for alle
meldinger for inneværende semester eller
senere.
Dersom oppdateringene ikke kjøres samlet,
så bør de kjøres i følgende rekkefølge:
- 1: Emne-rapportering
- 2: Studieprogram-rapportering registerkort
- 3: Studieprogram-rapportering resultater
- 4: Stemmerettsted
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Oppdatering av registerkort
•

•

Å initialisere jobb for
oppdatering av registerkort
betyr å sette i gang en jobb
som vil gå hver natt inntil
noen sletter den fra jobblisten
eller oppgitt siste-dato for
jobb. Denne jobben
gjennomgår alle registerkort,
og oppdaterer emnerapportering, studieprogramrapportering og/eller
stemmerettsted.
Jobben legger kun til
informasjon som mangler –
den foretar ikke overskriving
av eksisterende verdier. Dvs.
at 357.001 må kjøres dersom
en ønsker å endre
eksisterende verdier.
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Informasjon som må være på
plass
Institusjonskode


Applikasjonen FS_system (som også benyttes for NSDrapportering) har en meny - Spesielt - med menyvalg Systemverdier.Dette gir en dialog der man kan oppgi en del
opplysninger om eierinstitusjonen for databasen. Valget
‘Institusjon’ har et felt med benevnelsen NSD-nr. Det er den
koden som oppgis her, som benyttes ved rapportering av
institusjonskode til NSD.

Avdelingskode


•

De fleste NSD-tabellene inneholder kolonne med
avdelingskode. Informasjonen til denne kolonne blir utledet
fra tabellen Sted (bilde Sted samlebilde). Stedtabellen må
derfor være oppdatert med NSD-koder for institusjonens
egne steder. Se vedlegg til beskrivelse av DBH-tabellene for
NSD-avdelingskoder.
Avdelingskode-SSB er fakultet, avdeling og gruppekode fra
stedkoden.
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Bestilling av DBH-rapporter
•
•
•
•
•

•
•
•

Lag datagrunnlag: Denne funksjonen foretar generering av datagrunnlag for oppgitt rapporteringstidspunkt (år eller
termin/semester). Når informasjonen er sendt til NSD, bør datagrunnlaget ikke overskrives!
Hent datagrunnlag: Når datagrunnlag er generert for rapporteringstidspunkt, kan disse opplysningene hentes over for lokal
behandling av informasjonen.
NSD-tabellen: Når denne er valgt, vil tabellen med data til NSD vises
Utvidet tabell: Denne viser frem ulike rapporter avhengig av hvilken NSD-tabell som det arbeides med. Det kan være NSDtabellen med noen ekstra kolonner eller summeringsoversikter som gir tall på ulike nivåer.
Individdata: For de mer kompliserte rapportene blir grunnlagsdata (individdata) lagret. Dette for å kunne kontrollere hvordan
informasjonen til DBH er generert. NB! Grunnlagsdataene som kommer frem i disse rapportvinduene, er for SISTE
generering av datagrunnlag.
Aggregerte data: Dersom det rapporteres individdata er det laget aggregerte tabeller for å kontrollere data
Lagre datafil: Denne funksjonen lagrer datagrunnlaget på fil, på det format som kan leses av NSD. Default filnavn foreslås
ved lagring.
DBH-Web: Ved å trykke på NSD-banneret til venstre i rapporten, vil WEB-siden med beskrivelse av DBH-tabellene åpnes.
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Oppdateringssperre

•

•
•
•

Kolonner for oppdateringssperre (bilde i modul Semesterregistrering):
Om det skal sperres mot generering av datagrunnlag for DBH-rapporter
ved generering for hhv inneværende eller forrige semester.
Åpner for registrering 1.1 vår og 1.8 høst
Stenger 15.4 vår og 15.11 høst
Ved manuell stenging vil det automatisk åpnes i perioden 1.1 – 28.2 vår
og 1.8 – 30.9 høst
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Kalenderen - VÅR
Legg merke til at enkelte
rapporter skal kjøres for både
inneværende høst og forrige
vår. Dette gjelder dersom det
har vært endringer.
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Kalenderen - HØST
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Rekkefølge generering vår
15.02
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

010.001 Studieprogram (H), dersom endring fra i høst
010.002 Emneopplysninger. Forrige høstsemester.
010.003 Kvalifikasjoner. Forrige høstsemester.
010.006 Studieretninger (H)
010.007 Enheter (H), dersom endring fra i høst
011.004 Eksamen (H)
011.005 Oppnådde kvalifikasjoner (H)
011.006 Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram (H)
011.007 Gjennomføring i forhold til utdanningsplan (Forrige år)
011.008 Uteksaminerte PPU-kandidater (Forrige år)
011.009 Oppdatering av fødselsnummer
012.001 Personer i doktorgradsprogrammer (H)
012.003 Avlagte doktorgrader (H)

1.03
1.

025.001 Avlagte høyere grader (forrige høst)

15.03
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

010.001 Studieprogram. Inneværende vårsemester.
010.003 Kvalifikasjoner. Inneværende vårsemester
010.004 Fellesgrader. Inneværende vårsemester.
010.005 Studieplasser. Inneværende vårsemester.
010.006 Studieretninger . Inneværende vårsemester
010.007 Enheter (H),.Inneværende vårsemester.
011.004 Eksamen Inneværende vårsemester.
011.001 Søknadsdata Inneværende vårsemester.
011.003 Emneoppmeldte studenter . Inneværende vårsemester.
011.002 Registrerte studenter . Inneværende vårsemester.
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Rekkefølge generering høst
15.10
1.
010.007 Enheter (H)
2.
010.006 Studieretninger (H)
3.
011.001 Søknadsdata (H)
4.
011.003 Emneoppmelde studenter (H)
5.
011.002 Registrerte studenter (H)
6.
011.004 Eksamen (V)
7.
011.005 Oppnådde kvalifikasjoner (V)
8.
011.006 Utvekslingsstudenter (V)
9.
011.009 Oppdatering av fødselsnummer (V)
10. 010.005 Studieplasser (H)
11. 010.004 Fellesgrader (H)
12. 010.003 Kvalifikasjoner (V)
13. 010.002 Emner (V)
14. 012.001 Personer i doktorgradsprogrammer (V)
15. 012.002 Personer i doktorgradsprogrammer – SSB (H)
16. 012.003 Avlagte doktorgrader (V)
17. 010.001 Studieprogram (H)
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Studietilbud
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Studieprogram - NSD
 Med studieprogram menes en gitt samling emner som studenter
kan tas opp til og få studierett på. Et studieprogram kjennetegnes
ved at det ikke er nødvendig å søke nytt opptak for å ta nye
emner innenfor studieprogrammet. Studieprogrammer kan både
være vitnemålsgivende og ikke-vitnemålsgivende.
 Data på studieprogrammer er meget viktig som grunnlagsdata
siden de får direkte innvirkning på studentrapportene.
Egenskaper ved studieprogrammer benyttes til å aggregere og
kategorisere studentdata, som fordeling på
finansieringskategorier, studienivå, fagområde ("studium"),
organisering etc.
 Rapporteringsfrist 15.03 (vår),15.10 (høst) og 15.02 dersom det
er endringer siden høstens rapportering
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Studieprogram
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Studieprogram
Studiumkode


Koden til studiet som studieprogrammet er relatert til. Se tabellen STUDIUM.
Dersom studiumkode er ukjent/blank skal denne rapporteres med verdien
ANNET.

Nivåkoder






Programmer på lavere nivå
Programmer på høyere nivå
Integrerte mastergrads-/profesjonsprogrammer
Forskerutdanning
Annet:
•
•

VS - Videregående skoles nivå. Programmer på videregående skoles nivå, forkurs etc.
AN - Andre programmer. Programmer som ikke passer inn noe sted ift nivåene ovenfor, f.eks.
uplasserte studenter og lovlige semesterregistreringer på dr.grad.

Andel av heltid


Her angis andel av heltid i forhold til normert fulltidsstudium. Heltidsstudier
rapporteres som 1.00 andel av heltid. For deltidsstudium beregnes andelen av
heltid etter formelen normert lengde som heltidsstudium / studiets faktiske
varighet.
19

Studieprogram
NUS-kode


Dette er koden for Statistisk sentralbyrås klassifikasjonssystem av
utdanninger. Systemet administreres og vedlikeholdes av SSB.
Institusjonene må henvende seg til SSB for å få korrekt nus-kode
for nye programmer. Programmer som klassifiseres på et
overordnet nivå, gis verdiene 9 til slutt. F.eks. 611999 (ikke
611000).

Organisering



Variabelen gir opplysning om studieprogrammenes organisering ift.
undervisningssted og undervisningsopplegg.
Det er tre gyldige dataverdier (tallverdiene 1, 2 og 3):
 1: Undervisning ved institusjonen.
 2: Desentralisert undervisning.
 3. Fjernundervisning, med eller uten samlinger.
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Studieprogram
Prosentandel praksis


Prosentandelen praksis på de ulike programmene, som normalt fremgår av
programmets studieplan. Studieprogrammer med blank verdi skal rapporteres
med verdien 0.

Undervisningsspråk


Det tas utgangspunkt i tilbud som er annonsert i studiekatalog etc. som
undervisningsspråk annet enn norsk, ikke i hvilke emner/programmer som det
i ettertid viste seg å bli undervist i et annet språk enn norsk. Dersom
undervisningsspråk er ukjent/blank skal dette rapporteres med verdien 999
(ukjent).

Videreutdanning





Videreutdanning (VU) er programmer som gir ny formell kompetanse på
universitets- og høgskolenivå. Dette er spesielt tilrettelagte
videreutdanningsprogram på lavere eller høyere grads nivå.
Dataverdi 0: Nei, ikke videreutdanning. Programmer som ikke kategoriseres
som videreutdanningsprogram
Dataverdi 1: Videreutdanningsprogram, der det ikke kreves en
universitets/høgskoleutdanning for studierett.
Dataverdi 2: Videreutdanningsprogram, der det kreves en
universitets/høgskoleutdanning for studierett.
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Studieprogram - egen/ekstern finansiering
 Som hovedprinsipp tilordnes all studiepoengproduksjon i et gitt emne
det studieprogrammet som representerer emnets primærtilhørighet, dvs.
studieprogrammet i emnedata/emnetabellen.
 For fordeling av egenfinansiert/eksternt finansiert produksjon benyttes
finansieringsprosenten som er tilordnet studieprogrammet der studenten
har sin studierett/er aktiv, dvs programmet som er rapportert i
eksamensdata/eksamenstabellen.
 Eksempel: I eksamensdata fremkommer at en student er rapportert
(dvs. har studierett på) program A, som har 0 prosent egenfinansiering.
Vedkommende tar eksamen i et emne x, som i emnedata er tilordnet
programmet B, som er 100 egenfinansiert. Denne produksjonen blir
koblet til program A (prinsipp 1), men vil bli 100 eksternt finansiert
(prinsipp 2).
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Studieprogram, egenfinansiering
Prosent egenfinansiering
Her oppgis prosentandelen som er finansiert av institusjonens
grunnbudsjett for det enkelte studieprogram. Data registreres som en
prosentandel i skalaen 0 - 100, der 100 angir at programmet er fullfinansiert
over institusjonens grunnbudsjett, mens 0 angir at programmet er
fullstendig eksternt finansiert. Et program som f. eks. er 60 prosent
finansiert over grunnbudsjett gis prosentandelen 60 etc.
Prosentandelen beregnes som institusjonens finansiering i forhold til den
totale prisen i finansieringssystemets kategorier A - F. Institusjonens
finansiering er differensen mellom den totale prisen i finansieringssystemet
kategorier A - F og den eksterne finansieringen.
Eksempel
Studieprogram X er plassert i finansieringskategori F, som har en total pris
på kr. 67 000 (undervisningskomponent 27 000 + basiskomponent 40 000,
for data for 2004, gjeldende for budsjettåret 2006). Programmet har en
ekstern finansiering (i form av studentbetaling, organisasjoner etc) på
eksempelvis kr. 25 000. Da blir egenfinansieringsprosenten på program X:
((67 000 - 25 000) / 67 000) * 100 = 62,69 %
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Studieprogram
•

Dersom samme program arrangeres med ulik finansiering, f.eks. et
studieløp der institusjonen finansierer 100 prosent og et annet studieløp
og der institusjonen finansierer 50 prosent, rapporteres dette som to ulike
program, med ulik studieprogramkode.

•

For private høgskoler er finansieringsprosenten ikke aktuell, og denne
opplysningen settes til 100.

•

Om samarbeidsprogrammer:
I budsjettrundskrivet fra departementet heter det at for studieprogrammer
som er organisert i et samarbeid med annen utdanningsinstitusjon, er det
institusjonen hvor studenten er tatt opp/er registrert/tar eksamen som skal
rapportere student- og eksamensdata. Samarbeidsprogrammer settes
dermed til 100 prosent egenfinansiert av den rapporterende institusjon,
som dermed får bevilgning for eventuell studiepoengproduksjon iht. dette.
Inntektsfordelingen mellom institusjonene av denne produksjonen gjøres
ift. den samarbeidsavtalen som er inngått, der fordelingen mellom
institusjonene eksplisitt må fremgå. Studiepoengproduksjonen på slike
programmer er å finne i dbh-rapporter, og det økonomiske oppgjøret
institusjonene imellom kan gjøres på dette grunnlaget.
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Studieprogram –
Nytt studietilbud
•

•
•
•

Dataelementet "tilbudstype”,(”Justering” i FS) benyttes for et
gitt år å kunne identifisere helt nye studietilbud, dvs. tilbud
med faginnhold som ikke tidligere har vært gitt ved
institusjonen.
(0: Programmer opprettet tidligere enn 2008. )
1: Reelt sett nytt studietilbud
2: Nytt studieprogram opprettet som en videreføring eller
variant av et eksisterende program.
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Studieprogram
Godkjenningsinstans
•
•
•
•

0: Dette er programmer som er opprettet tidligere enn 2008. Det kan bl.a. være eldre godkjenninger av
institusjonen eller departement.
1: Godkjent av departementet (for nye programmet opprettet fra og med 2008)
2: Godkjent av institusjonen (for nye programmet opprettet fra og med 2008)
3: Godkjent av NOKUT (for nye programmet opprettet fra og med 2008)

Godkjenningsdato.
•

Dato for godkjenningen av programmet, og må legges inn for samtlige programmer som er oppstartet fra
og med 2008. For programmer godkjent av institusjonen skal dato for vedtak i styret oppgis, eventuelt
andre formelle beslutningsfora, som studienemnd eller lignende. Dersom en slik behandling ikke
foreligger, benyttes dato for når studieprogrammet registreres i systemet. Hvis også dette er ukjent,
benyttes datoen 01.01 det enkelte år. Format: YYYY-MM-DD.

Engelsk navn.
•

Studieprogrammets engelske navn. Studieprogrammer med blank verdi skal rapporteres med verdien
USPESIFISERT.

Kvalifikasjonskode
•

Gradkoden studieprogrammet fører til. Programmer som ikke gir grad gis verdien NULL. (SSB trenger
denne).

Studiepoengkrav kvalifikasjon
•

Studiepoengkrav for å oppnå grad innenfor studieprogrammet. Programmer som ikke har
studiepoengkrav gis verdien NULL. (SSB trenger denne)
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Studieprogram - FS
 Alle studieprogram som er aktiv i gitt rapporteringssemester blir rapportert.
På studieprogram kan det angis hvilken periode studieprogrammet tilbys, og
det er denne perioden som kontrolleres ved rapportering.
 I tillegg vil studieprogram som refereres i andre DBH-tabeller samme
semester, tas med. Derfor må dette datagrunnlaget genereres etter at alle
andre tabeller som inneholder studieprogram for samme termin er generert.
 Studieprogram på nivå FS (fagskole) og VS (videregående skole) blir ikke
rapportert. Studieprogram på studienivå 60 (forprøver/forkurs) er unntatt fra
dette, og blir rapportert.
 Studieprogram knyttet til studieprogramkategori med verdi N for Rapportér
NSD blir ikke rapportert.
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Studieprogram samlebildet
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Studieprogram samlebildet
- Rapportering
Finansieringsprosent:
Dette for å kunne endre
finansieringsprosent fra år til
år. Dersom det ikke er angitt
noe prosenttall for et gitt
semester, brukes tallet angitt
direkte på studieprogrammet
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Emner - NSD


Med EMNER forstås de minste resultatbærende enheter, i form av
studiepoengsuttelling, som inngår i institusjonens regulære utdanning



Egenfinansiering/ekstern finansiering
 Som hovedprinsipp tilordnes all studiepoengproduksjon i et gitt emne
det studieprogrammet som representerer emnets primærtilhørighet,
dvs. studieprogrammet i emnedata/emnetabellen
 For fordeling av egenfinansiert/eksternt finansiert produksjon
benyttes finansieringsprosenten som er tilordnet studieprogrammet
der studenten har sin studierett/er aktiv, dvs programmet som er
rapportert i eksamensdata/eksamenstabellen



Rapporteringsfrist 15.02 (vår) 15.10 (høst)
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Emne - FS
Utplukk
 Alle aktive emner i oppgitt termin. dvs at oppgitt termin er innenfor intervallet av
periode vurdering tilbys og eller periode undervisning tilbys. Dersom det er
registrert vurdering i rapporteringsterminen, vil emne bli rapportert uansett
informasjon i perioden for vurdering og undervisning.
 Kun institusjonens egne emner blir rapportert (ref FS_system - institusjonsnr for
eierinstitusjon)
 Dette datagrunnlaget for denne rapporten må genereres etter at tabellen
Eksamen er generert. Dette for å fylle opp med alle emner som er referert fra
denne tabellen.
 Emner på nivå FS (fagskole) og VS (videregående skole) blir ikke rapportert.
Emner på studienivå 60 er unntatt fra dette, og blir rapportert.
 Emner knyttet til studieprogram som har studieprogramkategori med verdi N for
Rapportér NSD blir ikke rapportert. I denne kontrollen er det
studieprogramrapportering for emnet det testes på.
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Emne - FS
Status Fire gyldige dataverdier (tallverdiene 1, 2, 3 og 4):
1. Aktivt emne: Emnene som i det aktuelle semesteret fortsatt er
aktivt. Dette betyr at det vil avholdes undervisning i dette
semester eller i fremtidig semester
2. Nytt emne: Emner som det fra og med semesteret for
eksamensrapportering gis undervisning i for første gang
3. Avviklet emne: Emner som det fra og med semesteret for
eksamensrapportering ikke lengre undervises i. Emnet hadde
det foregående semester som siste semester som
undervisningsemne
4. Avviklet emne, men som på rapporteringstidspunktet fortsatt
tas eksamen.
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Emne
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Emne - Studienivå
Følgende studienivåinndeling benyttes på emner (kode og nivå):
LN - Lavere nivå. Omfatter:
 Emner som er tilknyttet programmer på lavere nivå (program-nivåene B3, B4, HK, YU, AR, LN).
De fleste videreutdanninger.
 Emner som inngår i de tre første årene av en 5-årig mastergrad (del av program-nivå M5)
 Emner som inngår i de tre første årene av profesjonsstudier (del av program-nivå PR).
HN - Høyere nivå. Omfatter:
 Emner som inngår i hovedfag-/magistergradsprogrammer (stort sett utfaset) og emner som
inngår i 2-årige videreutdanninger (120 studiepoeng) innen helsefag f.eks. jordmor
(studieprogramnivået HN)
 Emner for alle masterprogrammer med studietid t.o.m. 2 år (studieprogramnivåene M2, ME, MX)
 Emner som inngår i de to siste årene av en 5-årig mastegrad (de to siste årene av
studieprogramnivået M5).
 Emner som inngår i de to (5-årige program) eller tre (6-årige program) siste årene av
profesjonsstudier (studieprogramnivået PR)
FU - Forskerutdanning. Emner som inngår i doktorgradsprogrammer.
VS - Emner på videregående skoles nivå, dvs som inngår i forkurs for ingeniørutdanning etc
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Emne - Oppgave
Emner rapporteres som
oppgaveemne dersom det står J i
feltet Oppgave:
• 0 – dersom emnet ikke er bachelor
eller oppgave
• 1- emnet representerer en
bacheloroppgave dersom emnet
er på nivå 300 – 499
• 2 – emnet representerer en
masteroppgave dersom emnet er
på nivå 500 - 599
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Kvalifikasjoner - NSD
 I denne tabellen rapporteres institusjonens utdanninger som gir en
kvalifikasjon. Omfatter både Ikke-gradgivende kvalifikasjoner og Gradgivende kvalifikasjoner, og i tabellen skilles det på dette.
 Ikke-gradgivende utdanning: Personer som har fullført et
studieprogram som ikke er vitnemålsgivende; som årsenheter,
halvårsenheter etc.
 Gradgivende utdanning: Personer som har gjennomført en
vitnemålsgivende utdanning med utgangspunkt i godkjente
kandidatbenevnelser gitt av departementet på grunnlag av forskrift
av 11.10 2002 om grader og yrkesutdanninger. Praktiskpedagogisk utdanning oppfattes og rapporteres som
vitnemålsgivende utdanning.
 Rapporteringsfrist 15.10 (vår) 15.02 (høst), 15.03 (vår)
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Kvalifikajoner - FS
•

Rapporterer alle kvalifikasjoner som er aktive innenfor
oppgitt termin ut fra periode for tilbudt grad. Dersom det er
registrert en oppnådd grad for graden i
rapporteringsterminen, vil graden tas med uansett verdier
for periode for tilbudt grad.

•

Kvalifikasjoner på nivå FS (fagskole) og VS (videregående
skole) blir ikke rapportert. Emner på studienivå 60 er
unntatt fra dette, og blir rapportert.
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Kvalifikasjoner
• Kvalifikasjon
Rapporterer alle kvalifikasjoner som er aktive
innenfor oppgitt termin ut fra periode for tilbudt
grad. Dersom det er registrert en oppnådd
kvalifikasjon for kvalifikasjonen i
rapporteringsterminen, vil denne tas med
uansett verdier for periode for tilbudt
kvalifikasjon.
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Fellesgrader - NSD
 Universiteter og høyskoler kan gi grader og yrkesutdanninger i
samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner
(fellesgrader/joint degrees). Slike gradsutdanninger med felles ansvar
for graden og vitnemål rapporteres i denne tabellen. Det vises til
kapittel 4 Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter
lov om universiteter og høyskoler: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd20050908-1040.html
 Rapporteringen skal med andre ord KUN omfatte programmer på
gradsnivå, der det ligger en formalisert samarbeidsavtale i bunnen og
der utdanningen er en del av en grad. Dette vil i all hovedsak være
mastergrader, eventuelt yrkesutdanninger eller bachelorgrader, der
studenten tar deler av graden ved en annen institusjon. NOKUT kan
også akkrediterte moduler i en fellesgrad, og disse skal også merkes
av og rapporteres som (del av en) fellesgrad.
Mindre programmer som ikke er del av en fellesgrad, som årsenheter,
halvårsenheter etc, samt faginnpasninger, der det eventuelt skulle
være et samarbeid mellom institusjoner, skal IKKE oppfattes som
fellesgrader og dermed ikke rapporteres i denne tabellen.
 Rapporteringsfrist 15.03 (vår) 15.10 (høst)
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Fellesgrader - FS

Informasjonen for tabellen fellesgrader baseres på registreringer i
bildet Studieprogram, kartotekkort Samarbeid.
For å komme med i rapporteringen, må studieprogrammet være
aktivt innenfor rapporteringsterminen, dvs tilbys i perioden må
overlappe rapporteringsterminen.
Videre må også perioden for samarbeidet overlappe
rapporteringsterminen. Til sist må feltet ’Rapportér NSD’ inneholde
verdi J
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Studieplasser - NSD
 I denne tabellen rapporteres antall utlyste studieplasser, inkludert Y-vei plasser,
samt poenggrense for primær og ordinær kvote fordelt på "opptaksenheter". Antall
studieplasser er det antall studenter institusjonen ønsker å sitte igjen med på et
studium når opptaket er avsluttet. I NOM-sammenheng brukes begrepet ”Antall
budsjetterte studieplasser. Studieplassene for NOM-opptaket må samsvare med
SO-tall.
 En opptaksenhet defineres som laveste enhet en søker kan søke opptak til og
omfatter kombinasjonen av opptaksmodellkode, studietypekode og opptakstype.
 Det nye for rapportering av studieplassene er å ta med opptaksmodell
(opptaksmodellkode og opptaksmodellnavn). Dette har vist seg nødvendig siden
ulike opptaksmodeller, med ulikt antall studieplasser, kan mappes til samme
studieprogram.
 NB: Mange lokale opptak har ikke spesifisert data på alle variablene til tabellen,
spesielt poenggrense og antall studieplasser. Dette kan eksempelvis gjelde for ulike
videreutdanninger, eksternt finansiert studievirksomhet m.m. der opptaket går
utenom opptakssystemene. I FS settes antall studieplasser til -1 på alle lokale
opptak (diskutert i Rapporteringsgruppen 26.11.2009). '-1' betyr at dataverdien ikke
er lagt inn/ukjent.
 Rapporteringsfrist 15.02 (vår) 15.10 (høst)
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Studieplasser
Beregning av poenggrense
 Beregningen gjelder kun for NOM-opptak. For lokale opptak benyttes verdi -1.
 Dersom det på opptaksstudieprogrammet er angitt verdi N for feltet Lukket, vil
begge poenggrenser gis verdi 0. Det samme vil skje dersom kvoterunden for
ordinær kvote (ORD) innenfor opptaksrunde VARA har 0 som høyeste
ventelistenr.
 Dersom ovennevnte beregning ikke gir resultat 0, vil informasjon om
poenggrense hentes fra siste kvoterunde innenfor opptaksrundene HOVED og
VARA. For primær kvote hentes informasjon fra kvotetilhørighet ORDP. For
ordinær kvote hentes informasjon fra kvotetilhørighet ORD dersom denne
eksisterer for opptaket, ellers hentes den fra alle koder ulik ORDP. Laveste
registrerte poenggrensen innenfor HOVED og VARA blir rapportert.

42

Studieplasser - FS
Opptaksstudieprogram samlebildet
Alle opptaksstudieprogram som har
verdi for studieprogramkode og der det
eksisterer minst en søknad til dette gitt
semester blir rapportert. Dersom
informasjonen er overført til
søknadshistorikk, vil informasjonen bli
hentet derfra.

43

Studieretning
 Studieretninger ved institusjonen
 Brukes av SSB for tilordning av NUS-kode for registrerte studenter.
 Rapporteringsfrist 15.02 (vår) 15.10 (høst)
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Studieretning
Alle studieretninger registrert i
bildet Studieretning, med verdi J
for aktiv, rapporteres. Dette er
rapportering som NSD
vidererapporterer til SSB.
Avdelingskode utledes fra
studieretningens programtilknytning, eller fagtilknytning
dersom denne ikke har noen
programtilknytning.
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Enheter
 Tabellen inneholder data på organisasjonsenheter og
deres koder; dbh's avdelingskode, ssb's avdelingskode
og organisasjonsnummeret.
 Brukes i forbindelse med samordning av rapporteringen
mellom DBH og SSB, blant annet for uthenting av
organisasjonsnummer i data som SSB henter fra DBH.
 Rapporteringsfrist 15.02 (vår) 15.10 (høst)
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Enheter
Alle steder som er aktive innenfor
en gitt rapporteringsdato tas med
i denne rapporten.
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Studentdata

48

Søknadsdata – kompetanse
og poeng - NSD
 Tabellen omfatter data på søkere og deres søknadsprioriteringer,
kompetansegrunnlag, ulike typer poeng fra videregående skole
samt informasjon om geografisk bakgrunn, statsborgerskap,
utdanningsbakgrunn m.m. Data omfatter både opptak via
Samordna opptak (NOM-opptaket) og opptak som foregår lokalt
ved institusjonene.
 Data omfatter både opptak via Samordna opptak (NOM-opptaket)
og opptak som foregår lokalt ved institusjonene.
 For lokale opptak er det ikke obligatorisk å rapportere
opptakspoeng fra videregående skole, da dette ikke nødvendigvis
ligger inne i det lokale studieadministrative systemet.
 Rapporteringsfrist 15.03 (vår) 15.10 (høst)
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Søknadsdata – kompetanse
og poeng - FS
Viktig felt

Utplukket skjer primært fra FS-basen og sekundært fra historikk-basen (i de tilfeller det er
kjørt overføring til historikk uten sletting av søknader fra fs-basen).
Alle søknadsalternativ for angitt semester teller med, men unntak av søknadsalternativ til
opptaksstudieprogram med verdi J for Innstilt.
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Registrerte studenter - NSD
 Tabellen omfatter samtlige registrerte studenter ved institusjonen.
 Opptatte studenter og førstegangsregistrerte studenter, som vil være
en delmengde av totalt antall registrerte studenter, er inkludert i
denne tabellen som to egne datafelt.
 Tabellen gir dermed informasjon om både totalt antall studenter,
opptatte studenter og førstegangsregistrerte studenter. Med
førstegangsregistrert student menes studenter som ikke tidligere har
vært registrert som student ved institusjonen.
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Registrerte studenter (inkl.
opptak/nye studenter) - NSD
 Uttakskriterier for registrerte studenter:



1. Studenten må ha registrert seg og betalt semesteravgift ved tidspunkt for datauttak.
Ingen personer i doktorgradsprogrammer skal rapporteres, inkludert de som
semesterregistrerer seg som student.
2. Dersom studenten har en utdanningsplan, skal denne være bekreftet. (Jmf UH-loven §
4-2).

 Dersom kriteriene ovenfor for en gitt student tilfredsstilles for mer enn ett
program, og at studenten dermed er aktiv på flere programmer, skal
studenten rapporteres på de aktuelle programmene (dvs samme person
tilknyttet ulike studieprogram(koder). Der dette er aktuelt settes det i
variabelen "Hovedprogram" en dataverdi som tilsier hvilket program
studenten skal telle som sitt primære program. Jmf. forklaringen av
variabelen Hovedprogram nedenfor.
 Iht. Universitets- og høgskoleloven § 4-2 skal studenter som tar 60
studiepoeng eller mer ha en godkjent utdanningsplan.
 Rapporteringsfrist 15.03 (vår) 15.10 (høst)
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Registrerte studenter (inkl.
opptak/nye studenter)
 Studieprogramkode_DBH
 Enkeltemnestudenter uten ordinær studierett på program:
Blir rapportert på det studieprogrammet som emnet tilhører.
 Dersom flere emner:
Studenten rapporteres på studieprogrammet der studenten har flest
studiepoeng.
 Ved likt antall studiepoeng:
Studenten plasseres på programmet på høyest nivå. Institusjonens
lokale kode for studieprogrammene.

 Studieprogramkode_SSB
Tilordning av studieprogram rapporteres som tidligere til SSB.
Studenter som gis tilbud kun på emner, og som dermed ikke har
studierett på noe program, rapporteres ikke på programmet, men på
programenheten (f.eks. et emneprogram) studenten har fått opptak.
Dersom denne verdien er ukjent/blank rapporteres verdien NULL.
 Adresseopplysninger tas med fra vår 2012
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Registrerte studenter
Registerkort

Henter alle semesterregistrerte
studenter i rapporteringsterminen.
Det tas kun hensyn til feltene
betaling og registrering OK.
Det tas ikke hensyn til godkjenning
av utdanningsplan for utplukket.
Studenter knyttet til studieprogram
med studieprogramkategori med N
i feltet Rapportèr NSD, tas ikke
med
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Registrerte studenter
Studieprogram samlebildetPlassering studieprogram
1.

Avkrysning i ”NSD”-feltene

2.

Studieprogrammets nivå

3.

Sist tildelte studierett
(IKKEFULLF plasseres sist)

4.

Flest studiepoeng

5.

Høyeste nivå
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Registrerte studenter

For opptatt er utplukket alle studieprogramstudenter med starttermin i rapporteringsterminen.
Studenter med aktiv studierett på doktorgradsprogram (nivå høyere enn 900), tas ikke med i denne
rapporteringen.
Studenter som er i permisjon på rapporteringstidspunktet, men som har betalt semesteravgift og
registrert seg regnes som aktive studenter.
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Registrerte studenter
 Beregning studiekategori
 Kategori S angir personer som innenfor
rapporteringsperioden har minst en gyldig studierett
på høyere utdanningsnivå ved institusjonen.
 Kategori P angir personer som ikke har noen gyldig
studierett ved institusjonen.
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Emneoppmeldte studenter - NSD

 Dette er studentenes emneoppmeldinger, samt år/semester for
planlagt eksamen.
 Data rapporteres til DBH en gang i året: 15.10 for inneværende
høstsemester. Dataene viser dermed status per 15. oktober.
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Emneoppmeldte studenter
Henter alle semesterregistrerte studenter
gitt rapporteringstermin, med verdi J for
betalt og registrert. Registerkort markert
ugyldig teller ikke med.
Uttrekket av semesterregistrerte er det
samme som for rapporten Registrerte
studenter. For disse hentes alle
forekomster av ”Emne rapportering” (se
fane i bildet Registerkort, og genereringen
som foretas av rutinen FS357.001).
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Eksamen - NSD
 Dette er avlagte eksamener ved institusjoner. I tillegg de som har
trukket seg under eksamen, dvs. ikke leverer eller leverer blank
besvarelse, samt personer som ikke har trukket seg innen trekkfrister
men som likevel ikke møter opp til eksamen (dette tillegget er nytt for
DBH men tas med pga samordning med SSB).
 For de som tar eksamen skal være samsvar mellom studentenes
karakterutskrift og studiepoenguttelling, dvs. at det studenten får på sin
karakterutskrift også representerer det som institusjonen får
godskrevet som studiepoengproduksjon.
 Det må tas hensyn til eventuell faglig overlapping for emner som
tidligere er bestått slik at det kun er studentens netto tilvekst av nye
studiepoeng som rapporteres. Institusjonen skal med andre ord få
uttelling for de avlagte studiepoeng som studenten får uttelling for, der
eventuell studiepoengreduksjon er tatt hensyn til.
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Eksamen - NSD
 Studieprogramkoden som er med i eksamensdata indikerer hvilket
studieprogram studenten er aktiv/har studierett på ved
eksamenstidspunktet. Samme emne kan et gitt semester tas av
studenter som er aktive på flere studieprogram.
 Studiepoeng som institusjonens utvekslingsstudenter tar i utlandet
skal ikke rapporteres.
 For eksamener på studieprogram som er organisert i et samarbeid
med annen utdanningsinstitusjon, er det den institusjonen hvor
eksamen tas som skal rapportere eksamensdata.
 Studiepoeng på studieprogram/emner (som kun har endret navn)
skal ikke rapporteres som nye studiepoeng dersom det reelt sett er
"gjentak".

61

Eksamen/vurdering
Etterrapportering av resultater
 Dersom eksamensresultater blir registrert etter at rapportering er foretatt, vil disse
resultatene bli rapportert i neste semester. Dette fungerer som følger:
 I vurderingsprotokollen er det innført en markering der det angis hvilket semester et
eksamensresultat er rapportert. Når rapporten kjøres for en termin, vil alle resultater
for gitt termin og forrige termin gjennomgås. Resultater som ikke er markert med
rapporteringssemester eller er markert med oppgitt rapporteringssemester, vil bli tatt
med. Resultater som ikke er markert med rapporteringssemester vil da oppdateres
med gitt rapporteringssemester.
 Rapporten kan dermed kjøres flere ganger før rapporteringen til NSD utføres, men når
informasjonen er sendt til NSD, så må ikke rapporten kjøres på nytt. Dette vil i så fall
medføre at resultater som er kommet til etter at rapportering ble foretatt, blir markert
som rapportert.
 Da rapporten tar med seg resultater fra tidligere semestre som ikke er rapportert, er
det innført restriksjoner på når rapporten kan kjøres i tid. For VÅR kan rapporten
kjøres i perioden 01.07 til 01.02 påfølgende år. For HØST kan rapporten kjøres i
perioden 01.01 til 01.09 påfølgende år.
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Eksamen - Karakterer
Student vurdering samlebildet

Karakterene beregnes på følgende måte:
Dersom emnets karakterskala er A-F, benyttes aktuell bokstavkarakter. Alle stryk for
emner innenfor denne skalaen gis karakter F selv om den ikke eksplisitt er oppgitt.
Dette gjelder altså dem med resultatstatus S eller A.
Dersom emnets karakterskala ikke er A-F, gis bestått karakter G og stryk karakter
H.
For emner der både A-F og bestått/godkjent benyttes, vil F benyttes som
strykkarakter.
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Eksamen - vurdering
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Eksamen -studieprogram
Beregning av studieprogram for resultat utføres i følgende
rekkefølge;
1) Studieprogram registrert på selve resultatet (i protokollen)
2) Studieprogram for utdanningsplan emnet inngår i. Krever at
studieretten er aktiv innenfor resultatsemesteret.
3) Studieprogram studenten har studierett på innenfor gitt termin, som
omfatter dette emne. Denne koblingen oppgis i bildet Emne samlebilde
– kartotekkort Studieprogram. Kun studieprogram markert med kryss
for ’Rapportering’ tas med. Dersom flere studieretter finnes, så vil sist
tildelte studierett bli benyttet.
4) Emnets hovedstudieprogram (studieprogram-rapportering i bildet
emne)
5) Dersom ingen av ovenstående punkter gir et studieprogram, gis
verdien UPLASSERT.
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Oppnådde kvalifikasjoner NSD
 Dette er personer som har gjennomført en vitnemålsgivende utdanning med
utgangspunkt i godkjente kandidatbenevnelser gitt av departementet på
grunnlag av forskrift av 11.10 2002 om grader og yrkesutdanninger. Praktiskpedagogisk utdanning oppfattes og rapporteres som vitnemålsgivende
utdanning (tilsvarer "Ferdige kandidater").
 Personer som har fullført et studieprogram som ikke er vitnemålsgivende; som
årsenheter, halvårsenheter etc. (tilsvarer "Fullførte studieprogrammer")
 I henhold til lovverk kan en student få utskrevet et nytt bachelorvitnemål etter å
ha fullført minimum 60 nye studiepoeng etter en tidligere fullført bachelorgrad.
Det skal rapporteres slike ”doble” kandidater. Oppnådde Bachelorgrader SKAL
rapporteres, og institusjonene må finne hensiktsmessige måter å
registrere/rapportere dette på.
 Vår (01.02 – 31.08), høst (01.09 – 31.01)
 Rapporteringsfrist: 15.10 (vår) 15.02 (høst)
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Oppnådde kvalifikasjoner - FS
Kvalifikasjon protokoll
•Alle oppnådde kvalifikasjoner i kvalifikasjonprotokoll for
grader som er markert som vitnemålsgivende, med unntak
av kvalifikasjoner på nivå 900 og høyere (drgrad). Dersom
rapporteringssemester er VÅR, tas alle kvalifikasjoner
oppnådd i perioden 01.02.-31.08 med, for HØST tas
perioden 01.09.-31.01 med.
Kan ved bestilling av rapporten velge vitnemålsdato som
alternativ til oppnåddato. Da er det viktig at alle
kvalifikasjonsoppnåelsene er registrert med vitnemålsdato.
•Kan etterrapporteres på samme måte som emner
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Utvekslingsstudenter


Utvekslingsstudenter omfatter både



utenlandske studenter som studerer ved institusjonen
norske studenter tilknyttet institusjonen som studerer i utlandet på grunnlag av
utvekslingsavtaler/kvoteprogram med utdanningsinstitusjoner i andre land.



Utvekslingsstudenter på phd-nivå skal inkluderes i datauttaket



Alle utvekslingsstudenter tas med, dvs også de med en varighet på mindre enn 3 måneder.
Når DBH skal ta ut data til finansieringsmodellen, der kravet er 3 måneders varighet på
oppholdet, tas det utgangspunkt i datofeltene for inngått avtale og avsluttet avtale, og
beregner avtaler med varighet på minimum 3 måneder på dette grunnlaget.



Utvekslingsstudenter innrapporteres for det året/semesteret avtalen opphører. En student vil
da kun rapporteres en gang på en gitt avtale. Dette gjelder også for kvotestudenter, selv om
disse programmene kan gå over flere år.



Data rapporteres på studieprogramnivå og på semesterbasis. Vårsemester: Terminerte
avtaler 01.01 - 31.6. Høstsemester: Terminerte avtaler 01.07 - 31.12.



Rapporteringsfrist 15.10 (vår) og 15.02 (høst)
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Utvekslingsstudenter
Utvekslingsperson

Alle utvekslingspersoner blir rapportert. Varigheten
beregnet ut fra datoperioden oppgitt for den
enkelte utvekslingsperson.
Rapporteringen gjøres kun i det kalenderåret som
utvekslingspersonens periode opphører. Kun
personer i kategori STUDENT og PHD blir
rapportert.
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Utvekslingsstudenter
•
1.

Utvekslingsavtaler
For institusjonsorganiserte program:
Kode: - Benevnelse:
LEONARDO - Leonardo da Vinci
ERASMUS - Sokrates/ERASMUS
LLP-ERASMUS - LLP-ERASMUS. EUs program for livslang læring . (ny fra vår 08)
LLP-ANNET-PERS - LLP Erasmus annet personale. (ny fra vår 08)
LLP-ØVRIG - LLP - Øvrig. Andre relevante mobilitetsaktiviteter i andre deler av LL-ERASMUS-programmet, f.eks.
Comenius. (ny fra vår 08)
ERASMUSMUNDUS - ERASMUS - MUNDUS
NORDPLUS - Nordplus
ØSTEUROPA - Østeuropa-programmene
NUFU - NUFU
NORFA - NORFA
NORAD - NORAD
NORAD-ANDRE - Andre NORAD-finansierte program (ny fra vår 08)
NOVA - NOVA
BILATERAL - Bilaterale programmer, inkl. joint degree
KULTUR - Kulturavtaleprogrammer
PRAKSIS - Praksisprogrammer
ERASMUSLINK - Erasmus Link
RAMME - 5. rammeprogram
6RAMME - 6. rammeprogram
CURIE - Marie Curie-sentre
WUN - Worldwide Universities Network
BARENTSPLUS - Barentsplus
FULBRIGHT - FULBRIGHT-programmet
NORTH - North2North-programmet
NORDOMRÅDE - Nordområdestipend-programmet
ISEP - International Student Exchange Programs (ny fra vår 08)
ANDRE - Andre program

2.

For kvoteprogram:
KVOTEPROG - Kvoteprogram. Kvotestudenter som slutter før fullført utdanning, uansett grunn, inngår i rapporteringen.

3.

For individbaserte program:
INDIVID - Individbaserte program
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Utvekslingsstudenter
Det skilles mellom to utvekslingskategorier:
1. Institusjonsorganiserte program: Dette er varige formaliserte studentutvekslingsprogram
mellom norske og utenlandske institusjoner innen høyere utdanning som representerer et
tilbud til institusjonens studenter. Se definisjon av variabelen Utvekslingsavtale nedenfor
for hvilke avtaler som inngår her og hvilke koder de skal registreres med. Det er
institusjonsorganiserte program med varighet på minimum 3 måneder som inngår som
data i finansieringsmodellen.
Departementet har satt opp tall for studenter under kvoteordningen ved institusjonene.
Studentene får lån fra Statens lånekasse, som ettergis som stipend ved fullført utdanning.
Selv om disse ikke omfattes av formaliserte utvekslingsprogram, inngår studentene som
data i finansieringsmodellen.
2. Individbaserte avtaler: Dette er en avtale mellom to institusjoner (hjemmeinstitusjon og
vertsinstitusjon) om en individuell student om et forhåndsgodkjent studieopphold som
inngår som en del av studentens grad ved hjemmeinstitusjonen. Som eksempel er
såkalte "free-movers". Denne typen avtaler vil ikke være knyttet til et varig formalisert
utvekslingsprogram som definert ovenfor. For rapportering av alle individbaserte avtaler
benyttes koden INDIVID i kolonnen for avtale. Se definisjon av Utvekslingsavtale
nedenfor. Individbaserte avtaler teller ikke med i finansieringsmodellen.
Angående kvotestudenter. Status som kvotestudent har man så lenge man har finansiering
fra Lånekassen og dermed inngår i ”kvoten” lærestedet har fått tildelt for opptak av
kvotestudenter. Kvotestudenter kan få støtte i inntil ett år til forsinkelse. I slike
forsinkelsestilfelle med støtte fra Lånekassen rapporterer institusjonen studenten til DBH
ift. tidspunktet kvotestudenten er ferdig med graden.
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Utvekslingsstudenter landkode

 Feil i dokumentasjonen både hos FS og DBH
 DBH ønsker landkode for studentens statsborgerskap
og ikke landkode for den eksterne institusjonen (som
det står i dokumentasjonen
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Gjennomføring iht avtalt utdanninsplan,
Med utgangspunkt i studentenes inngåtte utdanningsplaner rapporteres antall
planlagte studiepoeng, dvs. antall studiepoeng som studentene har planlagt å gå
opp til eksamen i løpet av et kalenderår, og antall gjennomførte studiepoeng,
dvs. antall studiepoeng studentene har bestått i løpet av det samme
kalenderåret. Rapporteringen blir på tvers av årskull, dvs. studentenes
planlagte/gjennomførte studiepoeng summeres uavhengig av når de startet på
studiet. Det rapporterer studieprogramnivå. Data omfatter kun studenter som har
inngått utdanningsplan.
Gjentakseksamener, dvs. beståtte eksamener i et emne som en student har
bestått et tidligere år/semester, skal ikke telles med i rapporteringen.
Dersom en student tar eksamen tidligere eller senere enn avtalt utdanningsplan
tilsier, rapporteres avlagte studiepoeng for det år/semester eksamen tas.
En student som slutter etter at han er registrert, har godtatt studieplan og betalt
semesteravgift, men uten å ha tatt studiepoeng, tas med i data for antall
planlagte studiepoeng. Hvis vedkommende likevel har tatt noen få studiepoeng,
rapporteres dette som gjennomførte studiepoeng.
I data for gjennomførte studiepoeng skal det rapporteres reduserte studiepoeng i
emner innenfor studentens utdanningsplanen dersom det er faglig overlapp
mellom emner, slik det også gjøres i eksamensrapporteringen fra og med 2004.
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Gjennomføring iht avtalt
utdanninsplan
Student samlebildet
Henter alle studieprogramstudenter med
studierett som er aktiv innenfor gitt
studieår (01.01-31.12). Kun
studieprogram som er markert med kryss
for utdanningsplan tas med.
Studieprogramstudenter markert med
studentstatus OVERGANG i
rapporteringsåret (overgang til annet
studieprogram) telles ikke med.
For hver student i utplukket beregnes
planlagt studiepoeng ut fra emner
innenfor dens utdanningsplan. Det er
eksamensterminen som benyttes for
tidsangivelse.
Studiepoeng gjennomført er sum
studiepoeng i studentens
eksamensprotokoll for gitt semester, der
emne inngår i studentens utdanningsplan.
Studiepoeng hentes fra utdanningsplanen
(redusert studiepoeng). Gjentak av
tidligere bestått eksamen teller ikke med.
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Uteksaminerte PPU-kandidater
- Uteksaminerte PPU-kandidater - fagkrets fra høyere utdanning.

- Uteksaminerte PPU-kandidater - fagbakgrunn fra yrkesfag i videregående
opplæring.
Denne tabellen omfatter begge disse to rapporteringen, og er på individnivå:
1. Personer som har fullført praktisk-pedagogisk utdanning i løpet av
kalenderåret og som har fag fra høyere utdanning. PPU kan tas på grunnlag
av eksamen i et eller flere fag (fageksamener), på bachelor-/masternivå, og
data fordeles på disse nivåene. Både kandidater med bakgrunn fra en
disiplinær bachelor- eller mastergrad og kandidater med profesjonsbakgrunn
(ingeniør, sykepleier, ergoterapeut etc) skal rapporteres på det faget/de
fagene han/hun tar fagdidaktikk i. Dersom en PPU-kandidat har bakgrunn fra
flere fag, skal med andre ord samme personen rapporteres på alle de
respektive fagene.
2. Personer som har fullført praktisk-pedagogisk utdanning i løpet av et
kalenderår, og som har en fagbakgrunn fra yrkesfaglig utdanning fra
videregående opplæring. En kandidat vil kun bli rapportert med en
fagbakgrunn.
Rapporteres 15. 02
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Uteksaminerte PPU-kandidater
Henter alle studenter med oppnådd kvalifikasjon (protokoll) som er tilknyttet
studieprogram med verdi PRAKTPED for studium.
Videre hentes studieprogramstudent på følgende vis:
1. Dersom start-termin er angitt på oppnådd kvalifikasjon, benyttes denne
2. Dersom kull-termin er angitt forsøker rapporten å benytte denne
3. Ellers hentes studieprogramstudent ut fra siste tildelte studierett

(rutinene FS651.001 og FS651.002 setter start-termin automatisk, så det er
manuelt registrerte oppnåelser som kan gi manglende søk her)
Studenter som har et grunnlag med fag tilknyttet en NSDfagtypekode, vil bli tellet
med i denne rapporteringen.
Studenter som i rapportens individdata presenteres med grå tekst, er studenter
som av ulike årsaker ikke blir tellet med:
 Dersom rapporten ikke finner studieprogramstudent for kvalifikasjonsoppnåelsen, vil det gis merknaden Ukjent studieprogramstudent i rapportens
individdata.
 Dersom det ikke er registrert noe grunnlag tilknyttet studieprogramstudenten,
vil teksten Ingen grunnlag oppgitt vises.
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PPU-Studieprogram

77

PPU-grunnlag

Fagområde for grunnutdanningen. Ved henting av grad vil ikke dette være fylt ut.
Merk at fagkode er sentral for PPU-utdanninger, og da begrenset til det kodesett som
vises i nedtrekkslisten til høyre. Nedtrekkslisten til
Venstre - viser den totale oversikten av fag.
Høyre - i bildet vises om dette er fag fra høyere utdanning, eller yrkesfag fra
videregående skole.
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PPU- fag
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PPU-Oppnådd kvalifikasjon
Fagbakgrunn:
1 – Enkeltfag
2 – Bachelor
3 – Master
4 - yrkesfag
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Oppdatering av
fødselsnummer
 Utenlandske studenter gis gjerne et midlertidig/fiktive
personnummer, som etter hvert erstattes av et gyldig
personnummer. Denne endringen må dbh ha for å følge
studenten over tid. Denne tabellen gjør at korrekt personnummer
kan oppdateres.
 Henter alle studenter som har fått nytt fnr etter starten av forrige
semester og som ikke er rapportert til NSD.
 Nye felt 2012, Fødselsdato, Etternavn, Fornavn
 Det markeres på fnr-endringen at denne er rapportert til NSD
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Fødselsnummer
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Doktorgrad
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Personer i
doktorgradsprogrammer NSD
Tabellen omfatter:
1. Antall personer som har inngått nye doktorgradsavtaler (i organisert forskerutdanning)
i løpet av et gitt år/semester.
2. Totalt antall personer som har inngått doktorgradsavtaler (i organisert
forskerutdanning). Det kreves at personene er aktive i doktorgradsprogram og at de
omfattes av en konkret doktorgradsavtale.
Data rapporteres på semesterbasis
Vårsemesteret: Nye avtaler/totalt antall avtaler i tidsperioden 1.januar - 30. juni.
Høstsemesteret: Nye avtaler/totalt antall avtaler tidsperioden 1.juli - 31.desember.
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Personer i
doktorgradsprogrammer NSD
For totalt antall personer i doktorgradsprogrammer innebærer dette at
dersom en person er aktiv i løpet av disse periodene, så vil vedkommende
bli tatt med i data som rapporteres.
Rapporteringen omfatter kun de institusjoner som har rett til å tildele PhDgraden. Personer som er ansatt som doktorgradsstipendiater i samarbeid
med en annen institusjon, rapporteres kun av den institusjonen som har rett
til å tildele graden.
Rapporteringen gjøres per studieprogram, samt fordelt på
finansieringskilde (hovedfinansieringskilden i de tilfelle der det er flere kilder).
Data må samsvare med de tall som rapporteres til SSB og NIFU.
85

Personer i drgradsprogrammer
Endring i rapporteringsrutiner fra og med 2012-data:
Pga ufullstendig rapportering av personer med nye doktorgradsavtaler
forskyves rapporteringen med ett semester, slik:
- Rapportering av data for vårsemesteret forskyves fra 15. 10 til 15.2 det
etterfølgende år. Omfatter nye avtaler/totalt antall avtaler i tidsperioden
1.januar-30. juni.
- Rapportering av data for høstsemesteret forskyves fra 15.2 til 15.10.
Omfatter nye avtaler/totalt antall avtaler tidsperioden 1.juli-31.desember.
Forskyvningen er gjort for at institusjonene skal gis tid til å registrere alle nye
avtaler, og dermed få korrekte data på antall nye personer som er opptatt til
doktorgradsprogrammer.
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Personer i
drgradsprogrammer - NSD
For VÅR-semester benyttes følgende periode: 01.01-30.06.
For HØST-semester benyttes følgende periode: 01.07-31.12.
Henter alle doktorgradsavtaler som har startdato før
30.06/31.12 for hhv VÅR og HØST-rapportering OG beregnet
sluttdato er etter 01.01/01.07 for hhv VÅR og HØST.
Avtaler som er terminert med avbrudd eller disputas før
01.01/01.07 for hhv VÅR og HØST, tas ikke med. Kun
doktorgradsavtaler med drgradtype ORG tas med. Videre
kreves det at studieprogramkode for drgradsavtalen har verdi
OG studenten har aktiv studierett på dette studieprogrammet.
Studenter som er ’aktiv’ minst en dag i gitt semester, tas altså
med.
Studenter med startdato innenfor rapporteringssemester, blir
regnet som ny student.
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Avlagte doktorgrader - NSD
Dette er personer som har avlagt en doktorgrad, inkludert dr.philos.
Det tas kun utgangspunkt i disputasdato for bestemmelse av i hvilket
år/semester en kandidat rapporteres.
Data for vårsemesteret omfatter disputaser i tidsperioden 1. jan - 30. jun.
Data for høstsemesteret omfatter disputaser tidsperioden 1. juli - 31. des.
Data for disputerte doktorgradskandidater blir altså rapportert på
kalenderår.
Rapporteringen gjøres på kandidatkode og studieprogramkode og fordelt
på finansieringskilde. I tilfelle en person har flere kilder, benyttes
hovedfinansieringskilden i rapporteringen.
Personer som er ansatt som doktorgradsstipendiater i samarbeid med en
annen institusjon, rapporteres kun av den institusjonen som skal tildele
graden.
Det understrekes at data må samsvare med de tall som rapporteres til
SSB og NIFU.
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Avlagte doktorgrader - NSD
• Oppnådd kvalifikasjon samlebildet
Henter alle oppnådde kvalifikasjoner på nivå 900 eller
høyere innenfor perioden 01.01-30.06 for VÅR, og 01.0731.12 for HØST med verdi for studieprogramkode.
I bildet oppnådd kvalifikasjon protokoll er det en referanse
til drgradsavtale. Denne må ha verdi for å få fullverdig
rapportering for den enkelte oppnåelse.
Ut fra drgradsavtalen finnes informasjon om
stedtilknytning, finansiering og evt samarbeidsavtaler.
Dersom avtalen inneholder en samarbeidsavtale med
annen institusjon, og denne er markert som gradgivende,
så vil denne oppnåelsen ikke tas med i rapporteringen.
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Fagskoler
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Fagskoler - utdanningstilbud
Utplukk
• Alle studieprogram med studienivå fagskole (FS) som
er aktiv i gitt rapporteringssemester blir rapportert. På
studieprogram kan det angis hvilken periode
studieprogrammet tilbys, og det er denne perioden som
kontrolleres ved rapportering.
• I tillegg vil studieprogram som refereres i andre DBHfagskoletabeller samme semester, tas med. Derfor må
dette datagrunnlaget genereres etter at alle andre
tabeller for samme termin er generert.
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Fagskoler - utdanningstilbud
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Fagskoler - utdanningstilbud

Studentbetaling hentes
fra Rapportering
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Fagskoler - Studieprogram
•

Elementet undorganisering er gitt tre
koder for fagskole. Studienivå har fått
to nye koder for fagskole (40 og 41),
som begge rapporteres til lånekassa
med koden FS. Videre er følgende
elementer med for rapportering av
fagskoleutdanning:
•
•
•
•
•
•

Godkjenningsinstans
Godkjenningsdato
Lovgodkjenning
Praksiskandidat
Fagskolepoeng (vekting med type FP)
Undervisningstimer
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Fagskoler - Emner
I emnetabellen kan emnet bare rapporteres
med et bestemt antall fagskolepoeng.
Dersom det gjøres endringer i emnets
omfang i form av fagskolepoeng fra ett
semester/undervisningsår til et annet, må
det opprettes et nytt emne med en ny
emnekode.
Dersom emnet er tilknyttet flere
utdanningstilbud, må emnet rapporteres for
hvert utdanningstilbud.
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Fagskoler – Avsluttende
vurdering
Det som skal rapporteres her er avsluttende vurdering i et emne, og som ender
opp med en selvstendig karakter som fremkommer på vitnemålet. Omfanget
tilsvarer emnets antall fagskolepoeng. Rapporteringen omfatter alle studenter
som har fullført emnet.
Ved gjentak av avsluttende vurdering i samme semester er det alltid den siste
forekomsten som er gjeldende, unntaket er hvis studenten går fra bestått til ikke
bestått resultat. I slike tilfeller vil det beståtte resultatet fortsatt være det gyldige.
Det ikke beståtte resultatet må i slike tilfeller ikke rapportertes til DBH-F.
Data om avsluttende vurderinger rapporteres to ganger i året: 15. august for
vårsemesteret og 15. mars for høstsemesteret (det foregående år).
Data for vårsemesteret omfatter avsluttende vurderinger avlagt i tiden 15.01 01.08. Data for høstsemesteret omfatter avsluttende vurderinger avlagt i tiden
02.08 - 14.01.
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Fagskole – Avsluttende
vurdering
Utplukk av studenter
 Henter alle beståtte resultater fra vurderingsprotokollen
innenfor rapporteringssemesteret, som er knyttet til et
studieprogram på NSD-nivå FS (fagskole). Kun resultater
som har verdi for studieprogramkode blir rapportert, og det
er derfor viktig at rutinen FS357.001 kjøres før rapportering
blir utført. Videre må resultatet ha verdi FP for vektingstype
for å bli tellet med.
 Fagskolepoeng gjennomført er sum fagskolepoeng i
studentens vurderingsprotokoll for gitt semester, gruppert
etter studieprogramkode. Det er tilveksten av
fagskolepoeng som telles, fagskolepoeng for gjentak teller
ikke.
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Fagskole – Avsluttende
vurdering
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Fagskoler- Aktive studenter
Utplukk av studenter:
•

Henter alle semesterregistrerte studenter gitt rapporteringstermin,
med verdi J for betalt og registrert, som har aktiv studierett
innenfor terminen. Registerkort markert ugyldig teller ikke med.

•

Det er studierett på fagskolenivå som tas med her, og for VÅR må
denne være aktiv innenfor perioden 01.02-01.06, mens for HØST
må den være aktiv innenfor perioden 01.09-01.12.

•

Studenter med flere aktive studieretter på fagskolenivå, vil bli
rapportert på alle disse. Studieretter med studentstatus TRUKKET
eller ENDRET tas ikke med. Heller ikke privatister eller
studieprogram med en kategori som har verdi N for rapportering
NSD, tas med.
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Fagskoler - Aktive studenter
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Fagskoler- Aktive studenter
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Fagskole – Bestått
utdanningstilbud
Alle oppnådde kvalifikasjoner i kvalifikasjon –protokoll på studienivå med
NSDkode FS (fagskole). Dersom rapporteringssemester er VÅR, tas alle
kvalifikasjoner oppnådd i perioden, 01.02.-31.08 med, for HØST tas perioden
01.09.-31.01 med. Også kvalifikasjonsoppnåelser som det er skrevet ut vitnemål
for i samme periode, men som er oppnådd tidligere, vil tas med.
Hvordan rapportere ikke beståtte kandidater når de ikke får kvalifikasjon?
Da rapporten også skal ha med informasjon om studenter som har avbrutt
studiet, vil rapporten ta med alle studenter som innenfor rapporteringsterminen
har fått studentstatus SLUTTET. Her benyttes samme datogrensene 01.01-31.07
for vår, og 01.08-31.12 for høst.
Etterrapportering av resultater
Dersom kvalifikasjonsoppnåelsen blir registrert etter at rapportering er foretatt, vil
disse resultatene bli rapportert i neste semester.
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Fagskole- Bestått
utdanningstilbud
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SSB - Bestilling av rapporter
Bestilling av SSB-rapportene skjer på samme måte som standard
rapportbestilling, med et par tillegg; Lagring av datafil, les-meg-fil og
beskrivelse.
Datagrunnlag
 For å produsere datagrunnlaget som skal sendes SSB, må
aktuelle inputparametre registreres i bestillingsbildet, og
menyvalg Rapport - Lag rapport (ctrl-R) velges. Alle
rapporteringsdata blir da beregnet og hentes frem i vinduet
'Rapporteringsdata'.
Lagre datafil
 Denne funksjonen lagrer datagrunnlaget på fil, på det format
som kan leses av SSB. Default filnavn foreslås ved lagring.
Dette filnavn bør om mulig beholdes av hensyn til mottaker.
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SSB - Bestilling av rapporter
Lagre lesmeg-fil
• Lesmeg fil for tabellene skal lagres etter at datafil er lagret.
Lesmeg-filen vil inneholde beskrivelse av filformat, parametre
for bestillingen og antall forekomster som er rapportert samt
hvem som rapporterer. Denne filen skal sendes SSB sammen
med datafil.
Beskrivelse
• Gir en rapport, som kan skrives ut, med samme innhold som
lesmeg-fil.
Grunnlagsdata
• Ikke implementert i noen SSB-rapport, da disse hovedsaklig
inneholder individdata.
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SSB - Studieprogram
Utplukk av studieprogram
 Henter alle studieprogram uavhengig om de er aktive eller ikke.
 Vekttallskrav for grad-fører-til hentes fra studieprogramgrad for
kombinasjonen av institusjonsnr, gradkode og
studieprogramkode. Andre vektingsenhenter blir omregnet til
vekttall.
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SSB - Emner
Rapporteres 15.10 for foregående undervisningsår
F.eks. skal det for rapporteringen 01.11.1999 kjøres utplukk for perioden 1998 - 1999.
Utplukk av emner
Henter alle emner som for gitt periode har undervisning eller eksamen (und- og eksperiode registrert i bildet emne) eller der det eksisterer minst en eksamen. Da
utplukket for denne rapporten kun går på årstall, kan det komme med noen flere
emner en strengt tatt nødvendig.
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SSB - Gradkoder
Utplukk av grader
 Henter alle kvalifikasjoner som for gitt periode er aktive (tilbysperiode registrert i bildet Kvalifikasjon) eller der det eksisterer minst
en oppnådd kvalifikasjon. Da utplukket for denne rapporten kun går
på årstall, kan det komme med noen flere kvalifikasjoner en strengt
tatt nødvendig.
 Kun vitnemålsgivende kvalifikasjoner tas med.
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SSB - Studieretningskoder og
fakultetskoder
• Henter alle studieretninger og
fakulteter
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SSB - Registreringsopplysninger
Utplukk av studenter
• Henter alle studenter registrert gitt semester.
•

Kolonnene som gjelder utveksling baseres på utvekslingsavtaler med
minimum tre måneders varighet. Dersom avtalen gjelder innenfor semesteret,
vil informasjonen bli rapportert SSB (i motsetning til NSD-rapporteringen som
kun vil rapportere student i siste termin for utveksling).
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SSB – Personer på
doktorgradsprogrammer
Utplukk av studenter
• Henter alle aktive doktorgradstudenter gitt semester. Samme
utplukk som tilsvarende rapportering til NSD.
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SSB - Eksamensresultater
Rapporteres 15.10 for forrige undervisningsår
•

Rapporten skal kjøres for periode HØST - VÅR. F eks vil rapportering
høsten 2013 måtte gjøres for perioden HØST-2012 - VÅR-2013.

Utplukk av resultater
•

Henter alle eksamensresultater (fra protokoll) for gitt terminintervall.
Resultater ved egen institusjon tas med, og emnetype må være forskjellig
fra 'ADMIN'.

NB! Rapporteringen krever at alle resultater har en tilhørende forekomst av
eksamen i eksamenstabellen (se NSD-rapportering Eksamen).
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SSB - Gradsresultater
Rapporteres 15.10 for forrige undervisningsår
 Rapporten skal kjøres for periode 01.09 - 31.08. F eks vil
rapportering høsten 2013 måtte gjøres for perioden 01.09.2012 31.08.2013.
Utplukk av studenter
 Henter alle oppnådde kvalifikasjoner (fra protokoll) for gitt
datointervall. Alle kvalifikasjoner markert som vitnemålgivende tas
med.
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SSB - Fullførte studieprogram
Rapporteres 15.10 for forrige undervisningsår
 Rapporten skal kjøres for periode 01.09 - 31.08. F eks vil
rapportering høsten 2013 gjøres for perioden 01.09.2012 31.08.2013.
Utplukk av studenter
 Fullførte studieprogram behandles på samme måte som
oppnådd grad i FS. Disse skilles ved en markering på selve
graden som angir om den er vitnemålsgivende eller ikke.
Rapporten FS020.026 henter alle fullførte studieprogram
(fra opnådd- kvalifikasjon-protokoll) for gitt datointervall.
Alle kvalifikasjoner markert som ikke-vitnemålsgivende tas
med.
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SSB - Adresseopplysninger
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Lånekassen
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Lånekassa Resultatrapportering
• Eksamensresultatrapporteringen består av en forsendelse som
inneholder både emner og eksamensresultater. I tillegg til
emne- og eksamensresultattransaksjoner, inneholder filen
header- og footertransaksjoner.
• Eksporten tar også med spesifikke godkjenningssaker.
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Lånekassa - Utplukk
eksamensresultater






Henter alle resultater for eierinstitusjonen som er oppnådd fra og med angitt termin for
vurdering, samt alle resultater endret etter gitt dato.
Følgende grupper med resultater tas med i rapporteringen:
 Kun studenter med ordentlig fødselsnummer blir rapportert, dvs studenter med D-nr,
SO-nr osv vil ikke tas med i denne rapporteringen.
 Kun resultater som er oppnådd høsten 2002 eller senere vil bli overført.
 For å unngå dobbeltrapportering av resultater i forbindelse med konvertering av data fra
andre systemer, er transaksjon nr 1 tatt i bruk for å angi at resultater som finnes i denne
transaksjonen aldri skal rapporteres på nytt.
 Dersom kunngjøringsdato for vurderingsenhet er angitt, og dagens dato er tidligere enn
denne dato, vil resultatene for enheten ikke bli rapportert.
 Ikke-gyldige resultater blir kun rapportert dersom de er bestått. Dersom resultatet ikke er
gyldig, vil vekting hentes fra det gyldige resultatet. (Årsaken til denne endringen er at
studenter som bestod et emne før de tok opp lån i lånekassa, skal ved bestått gjentak av
samme emne få omgjort lån til stipend.)
Det foretas i utgangspunktet kun endringsrapportering. Dersom det er behov for full
rapportering av resultater, må rapporten kjøres manuelt .
Merk at lånekassa avviser ”fremtidige” resultater. Resultater for vårsemester kan ikke
rapporteres før 1. januar, og for høstsemesteret er grensen 1. august
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Lånekassa - Utplukk av
godkjenningssaker
 Også enkelte godkjenningssaker rapporteres som eksamensresultater, og
disse inngår både som emne- og eksamensresultattransaksjoner.
 Følgende krav stilles for at en godkjenningssak skal rapporteres:










Saktype må ha verdi INNP_DELST (Innpassing delstudium)
Sakstatus må ha verdi BEHANDLET
Ferdigbehandlet må ha verdi J
Godkjent vekting må ha verdi J
Vekting må ha verdi
Studenten må ha norsk fødselsnummer
Godkjenningssaken må være tilknyttet et eksternstudium, der dato siste eksamen har verdi
og der denne er tilknyttet en utenlandsk institusjon.
Dato siste eksamen må være innenfor gitt eksamensperiode, eller
godkjenningssak/eksternstudium må være endret etter gitt dato.
Kun godkjenninger som gjelder f o m 2002 blir rapportert.

 For disse godkjenningene vil det bli generert fiktive emnekoder
XGOD_<studiepoeng>SP, da dette kreves ved rapportering av
emner/eksamensresultater.
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Lånekassa - Rapportering av
forhåndsgodkjenning
• Satt i produksjon for alle institusjoner 13. jan 2014. Institusjonen
trenger ikke gjøre noe.
• Overfører alle saker med godkjenningstype FORHÅND
• Webservicen som er satt opp mot Lånekassa henter data både
fra Utvekslingsperson og Godkjenningssak.
- Studentens fødselsnummer
- Periode til og fra for utvekslingsoppholdet
- Internt sted
- Eksternt utenlandsk sted
- Studieprogramkode og navn på studieprogram
- Oppholdstype
- Omfang totalt
- Omfang Lånekassen og Terminangivelse Lånekassen
• Tjenesten erstatter D-skjema. Institusjonen trenger ikke sende
de lenger
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Godkjenningssak samlebilde
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Lånekassa - Studentstatus
• Rapportering av studentstatus innebærer
rapportering av om student er aktiv. I tillegg til
studentstatustransaksjoner, inneholder filen headerog footertransaksjoner.
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Lånekassa - Utplukk av
studenter 2
 Rapporten utfører rapportering fra og med et gitt semester. Beregning av semester
utføres på grunnlag av dagens dato. Før 01.10 hentes alle semestre fra og med
høst foregående år. Etter 01.10 hentes alle semestre fra og med høst
inneværende år.
 Henter alle registrerte studenter med J for feltene Betaling OK og Registrering OK
- se bildet Registerkort. I tillegg kreves det at studenten har minst en aktiv
studierett innenfor terminen.
 Dersom feltet Ugyldig har verdi J, vil studenten ikke bli rapportert gitt termin.
 For VÅR testes studieretter i perioden 01.01-30.06, mens for HØST sjekkes
perioden 01.08-31.12.

123

Lånekassa - Utplukk av
studenter 3







Studierett kontrolleres fra Student samlebilde:
 Feltet Privatist må ha verdi N
 Studentstatus må ha en verdi som angir aktiv student
 Studieretten må være gyldig mellom dagens dato og 01.06 for vår-semester og 01.12.
for høstsemester.
 Studentstatus PERMISJON vil ikke regnes som aktiv student.
 Studenten kan ikke være registrert med et studentgrunnlag med verdi N for feltet ”Skal
rapporteres til lånekassa”.
 Dersom studenten ikke har studierett, men innenfor semesteret er meldt til
undervisning, med tilbudstatus I eller S og ikke har verdi N for verken svart eller møtt,
vil det regnes som om studenten har studierett.
Kun personer med reelt norsk fødselsnummer blir levert.
Normalt leveres kun positive studentstatus (verdi J), men dersom J er levert tidligere for en
student, og registrering/studierett ikke lengre gir studentstatus J, så vil studentstatus N
leveres.
Ved endring av fødselsnummer på studenter som allerede er rapportert et semester, vil
personen rapporteres med begge fødselsnummer.
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Lånekassa - Manuell kjøring
 Sett kryss for ’Automatisk overføring av fil’. Da vil transaksjonene bli overført
automatisk til Lånekassa.
 Når parametrene er angitt, utfør følgende;
 Lag datagrunnlag. Da vil datauttrekket foretas og lagres i basen. Dersom det nå
var kryss for ’Automatisk overføring av fil’, så er transaksjonene oversendt
lånekassa.
 Dersom en ønsker å lagre filen lokalt, kan følgende gjøres:
 Hent data. Datagrunnlaget hentes da fra databasen og vises i
Transaksjonsvinduet.
 Lagre datafil. Transaksjonene lagres på fil. Behold foreslått filnavn (som er
det på den form som ønskes av Lånekassa)
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Lånekassa - Studieprogram
 Rapportering av studieprograminformasjon utføres for alle aktive
studieprogram, og baseres på et xml-format. XML-transaksjonene
følger følgende skjema:
http://www.fs.usit.uio.no/DTD/FS_Lanekassa_Studieprogram_1_0.x
siu
 Rapporten kjøres for et studieår (HØST-VÅR), som beregnes ut fra
dagens dato. Startåret for studieåret er inneværende årstall. Dvs
rapporteringen skifter til nytt studieår pr 01.01. Eksempelvis vil det i
perioden 01.01.2014-31.12.2014 bli rapportert for studieåret 2014HØST – 2015-VÅR.
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Lånekassa - Studieprogram
Benytter i utgangspunktet verdier som er
registrert i bildet semesterregistrering for
termin og periode. Dersom det legges inn
informasjon i disse feltene må det lages ny
rad for hver ny termin.
•Termin: Angir hvilken termin informasjonen
gjelder for
•Studieperiode: Dersom studieperiode for
programmet avviker fra det som ligger som
Default periode for studiesemester
(Lånekassen) i bildet semesterregistrering,
legges denne perioden inn her.
•Skolepenger: Eventuelle skolepenger
legges inn her
•Merknad: Merknad til Lånekassen
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Lykke til!
…og hvis du lurer på noe send epost til
fs-support@usit.uio.no
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