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Mål for kurset 

Etter fullført kurs skal deltakerne kunne beregne 
oppnådd kvalifikasjon og produsere vitnemål og 
Diploma Supplement. 
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Plan 

• Felles mal for vitnemål og DS 

• Grunnlagsdata kvalifikasjon og vitnemål/DS 

• Beregne oppnådd kvalifikasjon 

• Produksjon av vitnemål og DS 

3 



Felles mal for vitnemål og DS 
Bakgrunn 

• UHR har laget nasjonale retningslinjer for 
hvordan vitnemål for bachelor- og 
mastergrader skal være. 
– http://www.uhr.no/ressurser/temasider/vitnemal_og_vitn

emalstillegg/vitnemal_og_vitnemalstillegg 
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Felles mal for vitnemål og DS 
Videre arbeid 

• En mindre arbeidsgruppe er satt ned for 2014 som 
arbeider med implementering av felles mal for vitnemål. 
Gruppen ledes av seniorrådgiver Johnny Roar Sundnes, 
UiO. Spørsmål om malen kan sendes til: 
vitnemal@uhr.no 

• En tilsvarende mal for doktorgrad er utarbeidet. 
– Kommer for testing i FS i hovedoppgraderingen høst 2014 

• Informasjon om gruppen og øvrig informasjon om malen 
publiseres på: 
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/ruti
ner/felles-mal-for-vitnemal/index.html 

• Diskusjonsforum på It’s learning 
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Felles mal for vitnemål og DS 
Vitnemålets struktur 

• Tittelside (side 1) 
• Generell informasjon om graden (side 2) 
• Spesifikk informasjon om studieprogrammet 

kandidaten har gjennomført (side 2 evt. 3) 
• Grunnlaget for tildeling av graden og kandidatens 

prestasjoner (side 3 evt. 4, 5) 
• Sidenummerering (1 av 4 etc.) 
• A4 med evt. flere sider enn 4 eller A3 med 4 sider 
• Mulig referansenummer, funksjonalitet for 

duplikat 
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Felles mal for vitnemål og DS 
Vitnemål side 1 

1. Ordet  “Vitnemål” skal innføres i alle vitnemålene på første side 
2. Det anbefales at teksten sentreres 
3. Logoen, seglet og eventuelt stempel og navn på lærested, blir 

plassert slik lærestedet ønsker det. 
4. Med bakgrunn i ordlyden i Forskrift om grader og 

yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 
universiteter og høgskoler bør alle lærestedene “tildele” en grad. I 
tillegg til navnet på graden kan lærestedene tilføye navn på 
fordypning/spesialisering, navn på studieprogram og eventuelt 
studieretning. Også tittel på mastergradsoppgave kan føres opp 
her. Egen tekst for eksempel for kandidatløftet for mastergrad i 
rettsvitenskap. 

5. Dato for tildeling av grad 
6. To signaturer. Lærestedet bestemmer selv hvem. 
7. Dato for signering 
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Felles mal for vitnemål og DS 
Vitnemål side 2 (evt. forts. s. 3) 

• Siden skal omfatte tre informasjonsfelt 
(lærestedene vurderer selv om de vil føye til 
annet i tillegg) 

– Generell informasjon om graden 

– Studieprogrammets målsetting, innhold og 
organisering 

– Kandidatens læringsutbytte 
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Felles mal for vitnemål og DS 
Vitnemål side 3 (evt. 4-5) 

• Øverst på siden ”Grunnlag for vitnemål” 
– Lærested: <navn på lærested>(høyrejustert) 

– Navn: <navn på innehaveren> (venstrejustert) 

– Fødselsnummer: <ddmmyyyy-xxxxx> (høyrejustert) 

– Grad: <navn på grad> (venstrejustert) 

– Studieprogram: <navn på studieprogram med spesialisering/ev. 
studieretning>(venstrejustert) 

– Oppnådd grad: <ddmmyyyy> (høyrejustert) 

 

• Topptekst over tekst på side 3 eventuelt også side 4. 
Lærestedet kan plassere logo der det er ønskelig 
(venstre, høyre eller midtstilt) 
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Felles mal for vitnemål og DS 
Vitnemål side 3 (evt. 4-5) 

• I grunnlag for vitnemål opplistes de beståtte emner som kandidaten har tatt og 
som viser at kravene til studieprogrammet er tilfredsstilt og at graden er oppnådd. 
Utdanningsplanen er kilden for ”Grunnlag for vitnemål” 
– Det skal være egne kolonner for emnekode, navn på emne, studiepoeng, 

semester og karakter 
– Grunnlaget skal så langt det er mulig gjenspeile gradens struktur 
– Større skriftlige arbeider føres inn som ”Masteroppgave”, ”Tittel”, Emnekode, 

omfang, semester og oppnådd karakter føres inn i de egnede kolonner 
– Ekstern utdanning: Navn på institusjon (på originalspråk hvis mulig) og antall 

studiepoeng. Dersom det er lange navn og flere eksterne utdanninger, så kan 
stednavnene komme som fotnoter. I karakterkolonnen føres «Innpasset». 

– Realkompetanse som erstatter emne føres med emnets navn , og i 
karakterkolonnen «fritatt». 

– Institusjonen skal ikke føre resultater fra andre institusjoner. Unntak for 
fellesgrader og kun dersom det utstedes bare ett vitnemål. 

– Det angis totalsum for antall studiepoeng (helst likt med studiepoengkravet til 
graden). 

– Nederst felt for merknader som kan brukes ved behov 
– Side 3 og eventuelt side 4 skal begge dateres og signeres. Tittel på person som 

signerer er ”Saksbehandler”. Samme dato som utstedelsesdato for vitnemålet. 
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Endringer i FS-klienten i forbindelse med ny 
vitnemålsløsning 

• Databasen ble klargjort for grunnlagsregistrering for 
nytt vitnemål og DS i FS7.4. Ny DS-rapport kom i FS7.4. 

• I FS7.5 kom ny rapport for produksjon av vitnemål. 

• Enklere oppdatering av datagrunnlaget for vitnemål:  
– Behov for færre brevtyper pga. redigering av tekst i bilder 

(inkl. riktekst) 

– Bedre mulighet for at individuelle tilpasninger kan gjøres 
på forhånd: bildet Utdanningsplan 

– Viktig å holde utdanningsplanen oppdatert 
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Endringer i FS-klienten i forbindelse med ny 
vitnemålsløsning 

• Ny DS er basert på egen brevtype, som genereres av 
institusjonen basert på brevmalen DIPLOMASUP 

• Ny brevmal for vitnemål: VITNEMÅL2 

• Ny rapport FS670.001 – Vitnemålsdokumenter 

• Omfattende endringer i bildet Kvalifikasjon 

• Nye bilder: Studieprogram – studieretning, Gradtittel, 
Norsk kvalifikasjonsrammverk-syklus 
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Siste endringer (v7.5.01 - 7.5.6) 

• Valgfri sidenummerering på vitnemål (for manuelt å legge til 
ekstra dokumenter f.eks for Joint degrees) 

• Pdf-generering via WebService: raskere, bokmerke på side 1 
for oversikt/spesialark, booklet-rekkefølge Mulig å legge inn 
flettefelt i footer for side 1 (for å oppnå fast plassering) 
https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/kvalifikas
jon/ny-mal/generering-av-pdf-for-vitnemalsdokumenter.pdf 

• Nytt felt for forsiden av vitnemål: Oppgavetittel 

• Nye valg for oppnådd dato i FS651.002 

• Kommentar fra STUDPROGSTUD_OPPTAKSGRLAG vises som 
merknad (Std.sml.bld. – Grunnutd.) 

• Studentens navn vises i header på DS punkt 4.3 som 
inneholder vitnemålsgrunnlaget. 
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Siste endringer (v7.5.01 - 7.5.6) 

• Vitnemålsgrunnlag: Stedsnavn i signaturdelen etterfølges nå 
av komma (muliggjør fjerning av stedsnavn) 

• Vitnemålsgrunnlag: Deler vises nå med mindre linjehøyde enn 
helheter 

• Vitnemålsgrunnlag: Tatt vekk setningen The student has 
completed the following examinations at xxxx 

• Vitnemålsgrunnlag og DS punkt 4.3: Hvis det finnes A-F, eller 
Bestått-resultat, vises karakterfordeling, også ved kun Bestått-
resultat. Hvis ingen av resultatene har fordeling, vises ikke info 
og header om fordeling. 

• Topptekst for vitnemålsgrunnlag kan nå spesifiseres uavhengig 
av topptekst for karakterutskrift (FS – system) 

• Vitnemålsgrunnlag og Diploma Supplement: Beskrivelse av 
karakterskala er gjort noe om, det er tatt vekk noen 
informasjon som ble vist to ganger, og selve 
karakterbeskrivelsen vises i tabell 
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Grunnlagsdata – kvalifikasjon 
Bilde Kvalifikasjon 

• Kvalifikasjoner defineres i bilde Kvalifikasjon 

• Kvalifikasjoner tilsvarer ofte en grad (bachelor, 
master, ph.d.), men ikke alltid (f.eks. årsenhet) 

• Krav til oppnåelse defineres (vanligvis) av 
studieprogrammet/utdanningsplanen 

• Mange studieprogrammer kan lede fram til 
samme kvalifikasjon 
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Bilde Kvalifikasjon 
Underbilde Kvalifikasjon forutsettes 
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Det er mulig å angi at en annen kvalifikasjon må være oppnådd før man kan 
tildeles en grad på høyere nivå. Obs! Rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd 
kvalifikasjon – utdanningsplanbasert tar ikke hensyn til denne informasjonen. 



Bilde Kvalifikasjon 
Underbilde Studieprogram - kvalifikasjon 

• Mange studieprogrammer kan føre frem til samme 
kvalifikasjon 

• Underbildet brukes dersom navn på kvalifikasjon som skal 
vises på vitnemål og DS er avhengig av studieprogrammet 
kvalifikasjonen er oppnådd innenfor. Da kan 
studieprogrammet med tilhørende navn på kvalifikasjon 
oppgis her. Ellers vises navn fra øvre del av bildet Kvalifikasjon. 

• Underbildet tilsvarer for øvrig den øvre delen av bildet 
Studieprogram-kvalifikasjon, som brukes til å knytte 
kvalifikasjoner til studieprogram som ikke har utdanningsplan. 
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Grunnlagsdata – Kvalifikasjon 
Underbilde Studieprogram – fører til 

• Mange studieprogrammer kan føre frem til samme 
kvalifikasjon 

• Underbildet lister opp de studieprogrammene som fører til 
oppnåelse av kvalifikasjonen ved kjøring av rutinen FS651.002 
Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert. 

• Registreringen gjøres på aktuelt studieprogram i 
Studieprogram samlebilde, felt Fører til kvalifikasjon: 
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Studieprogram samlebilde 
Felt: Fører til kvalifikasjon 
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Feltet fylles ut for beregning av oppnådd kvalifikasjon ved 
rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - 
utdanningsplanbasert 



Grunnlagsdata - kvalifikasjon 
Andre grunnlag for beregning av oppnådd kvalifikasjon 

• Ved flere mulige kvalifikasjoner for et studieprogram: 
Studieprogram samlebilde, underbilde Kvalifikasjon, 
krever manuell beregning 

• Alternativ kvalifikasjon for en enkelt student: Student 
samlebilde, felt Grad -> Benyttes av rutinen 
FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – 
utdanningsplanbasert 

• Ved fravær av utdanningsplan: bilde Studieprogram-
kvalifikasjon (modul Kvalifikasjon) -> Benyttes av 
rutinen FS651.001 Beregning av oppnådd 
kvalifikasjon 
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Grunnlagsdata – Kvalifikasjon 
Underbilde Tekster – DS / Vitnemål 

• Underbildet brukes til å registrere tekster som flettes inn på 
Diploma supplement/vitnemål for den aktuelle 
kvalifikasjonen. 

• Man kan legge inn generasjoner av tekster som skal virke for 
ulike perioder avhengig av kull-termin for studenten som har 
oppnådd kvalifikasjon. 

• Tekster for DS er kun på engelsk og flettes inn i angitt punkt 

• Tekst vitnemål - side 1 (engelsk/bokmål/nynorsk): Tekst som 
angis blir flettet inn på vitnemålets side 1 via flettefeltet 
{MERKNAD}.  
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Grunnlagsdata – Kvalifikasjon 
Underbilde Vitnemål 

• Underbildet brukes til å knytte kvalifikasjonen til brevavsnitt 
for vitnemålets side 1 og 2 og til brevtype for DS. 

• I tillegg kan man angi funksjonen til de som signerer 
vitnemålet for aktuell kvalifikasjon. Dersom det ikke angis 
verdi her, hentes verdi fra modul Semesterregistrering, bilde 
WebApplikasjon – Tekster (Tekstkode FS_VTM_S1_SIGN1, 
FS_VTM_S1_SIGN2, FS_VTM_S3_SIGN) 

• Man kan legge inn generasjoner av tekster som skal virke for 
ulike perioder avhengig av kull-termin for studenten som har 
oppnådd kvalifikasjon. 

26 



27 



Om funksjon for signatur på vitnemål (side 1 og 3) ikke angis i 
bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål, hentes tekstene fra 
modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon – Tekster, 
tekstkode: FS_VTM_S1_SIGN1, FS_VTM_S1_SIGN2, 
FS_VTM_S3_SIGN (Språk: BOKMÅL, NYNORSK, ENGELSK) 

28 



Generering av brevavsnitt/brevtype for 
vitnemål og DS 

• I ny vitnemålsrapport (FS670.001/002) er side 1 og side 2 
basert på hvert sitt brevavsnitt som angis i bilde Kvalifikasjon, 
underbilde Vitnemål. 

• Disse opprettes ved å generere en ny brevtype via ny brevmal 
VITNEMÅL2 

• Ny DS-rapport (FS670.001/003)  er basert på egen brevtype 
som angis i bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål. 

• Denne genereres via ny brevmal DIPLOMASUP 

• Genereringen av brevtypene gjøres i brevmodulen, bilde 
Brevtype, vha knappen Generer brevtype 
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Generering av brevtype/-avsnitt for vitnemål 
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Et forslag til side 1 blir generert, og kan redigeres videre. 14 ulike 
flettefelt kan brukes på side 1. 
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Flettefelt side 1 
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• {DATO-FODT} studentens fødselsdato på formen d månedsnavn åååå 
• {DATO-OPPNADD} dato for oppnådd kvalifikasjon på formen d månedsnavn 

åååå, fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll 
• {DATO-UTSKRIFT} Dato for utskrift av vitnemål og DS, angitt i FS670.001 
• {FAKNAVN} fakultetsnavn til studieansvarlig sted for studieprogrammet 
• {KVALIFIKASJONSNAVN} hentes fra bilde Kvalifikasjon, underbilde 

Studieprogram–kvalifikasjon hvis angitt, eller fra navnfelt i bildets øvre del 
• {MERKNAD} fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster - DS/Vitnemål, felt 

Tekst vitnemål -- side 1 
• {NAVN} studentens navn 
• {OPPGAVETITTEL} tittel på oppgave i Oppgave-/avhandl. i Oppnådd 

kvalifikasjon (prot.) 
• {SIGNATUR1} fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål, Funksjon sign. 1 
• {SIGNATUR2} fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål, Funksjon sign. 2 
• {STEDNAVN} fra FS-system, menyvalg Spesielt – Systemverdier – Institusjon – 

Stedsnavn 
• {STUDIEPROGRAMNAVN} fra Studieprogram samlebilde, felt Navn – vitnemål 

hvis angitt, ellers fra felt Navn 
• {STUDIERETNINGBETEGN} fra bilde Studieretning (Betegnelse) 
• {STUDIERETNINGNAVN} fra bilde Studieretning (Navn) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Brevavsnitt for side 2 blir ferdig generert , og bør normalt ikke 
redigeres. Den inneholder faste deler der alt innholdet flettes inn 
fra ulike steder i FS. 
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Tekst til flettefelt side 2 

• {FORSKRIFT} hentes fra WebApplikasjon – Tekster, tekstkode: 
FS_VTM_S2_FORSKRIFT 
– Kvalifikasjonsnavn hentes fra bilde Kvalifikasjon (øverst i 

bildet/Studieprogram-kvalifikasjon) 

• {RAMMEPLAN} hentes fra Studieprogram samlebilde, fane Tekst-
DS/Vtm eller bilde Studieprogram-studieretning 

• {NORMERTTID} hentes fra WebApplikasjon – Tekster, tekstkode: 
FS_VTM_S2_NORMERTTID 
– Normert tid hentes fra bilde Kvalifikasjon 

– Omfang (sp) hentes fra bilde Kvalifikasjon, fane Studieprogram-
kvalifikasjon eller fra Studieprogram samlebilde 

• {SYKLUS} hentes fra WebApplikasjon – Tekster, tekstkode: 
FS_VTM_S2_SYKLUS 
– Kvalifikasjonsnavn hentes fra bilde Kvalifikasjon (øverst i 

bildet/Studieprogram-kvalifikasjon) 

– Syklusnavn hentes fra studienivået angitt i bilde Kvalifikasjon  
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Tekst til flettefelt side 2 

35 modul: Semesterregistrering 



Generering av brevtype for DS 
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Brevavsnitt for DS blir generert. Øvre tabell (i avsnitt nr. 1) kan 
redigeres for institusjonsnavn og logo. 
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Grunnlagsdata – Studieprogram samlebilde 
Tekst – DS / Vtm 
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• Underbildet brukes til registrering av studieprogramspesifikk 
informasjon på DS og vitnemål 

• DS (kun engelsk): pkt. 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 

• Vitnemål (bokmål, nynorsk og engelsk): 
– Rammeplan: flettes inn i felt {RAMMEPLAN} side 2 

– Målsetting, innhold og organisering: flettes inn under flettefeltene på 
side 2 

– Læringsutbytte: flettes inn på side 2 under Målsetting… 

– Merknad grunnlag: Merknad under resultatoppstillingen på Grunnlag 
for vitnemål (side 3) (over evt. individuell merknad for student) 



Grunnlagsdata – Studieprogram samlebilde 
Tekst – DS / Vtm 
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Grunnlagsdata – Studieprogram - studieretning 
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• Det er laget et eget bilde som tilsvarer underbilde Tekst – DS / 
Vtm i Studieprogram samlebilde, men som gjelder den 
enkelte studieretning 

• Hvis tekster oppgis her, vises disse for oppnåelser med aktuell 
studieretning istedenfor tekstene i Studieprogram samlebilde 



Grunnlagsdata – Studieprogram - studieretning 
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Grunnlagsdata – Studieprogram samlebilde 
 

Underbilde Fag - DS 
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• Fag, Studieretning og Merknad (eng) presenteres i punkt 2.2 
på Diploma Supplement (med mindre et fag er oppgitt på 
studenten i Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Fag) 

Underbilde Språk - DS 

• Språk med evt. angivelse om kun eksamensspråk eller 
undervisningsspråk presenteres i punkt 2.5 på DS (med 
mindre et språk er oppgitt på studenten i Oppnådd 
kvalifikasjon protokoll, underbilde Språk. Denne hentes fra 
merknad i utdanningsplanen.) 



Grunnlagsdata – Studieprogram samlebilde 

Underbilde Fag - DS 
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Underbilde Språk - DS 



Gradtittel 

• Hvis det i bilde Kvalifikasjon, felt Tittel er valgt en lovbeskyttet 
tittel (fra det bakenforliggende bildet Gradtittel), vises 
merknad om at tittelen er lovbeskyttet i pkt. 2.1 i DS (Name of 
qualification…) 
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Gradtittel 
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NKR-syklus 

46 

• Tekst fra bildet Norsk kvalifikasjonsrammeverk-syklus flettes inn 
på vitnemål side 2 (felt {SYKLUS}) og i DS pkt. 3.1 Level of 
qualification. 

• Koblingen til kvalifikasjonen gjøres via felt Studienivå i bilde 
Kvalifikasjon  



NKR-syklus 
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Merknader i Utdanningsplan 

• Individuelle merknader som kan registreres i 
utdanningsplanen: 
– DS Språk (pkt. 2.5) 

– DS Tilleggstekst (pkt. 6.1) 

– DS Æresbevisning (pkt. 4.5) 

– Merknad for kvalifikasjon (vises ikke på vitnemål/DS) 

– Merknad for vitnemålsgrunnlag (under resultatoppstillingen) 

– Utsettelse av vitnemålsutstedelse (merknad overføres ikke*) 

• Merknadene overføres til bilde Oppnådd kvalifikasjon, 
underbilde Merknad av kvalifikasjonsfangstrutinen 
(FS651.002) 

 
• Merknadene finnes også i Student samlebilde, underbilde MrkR 
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*Se kodebildet Merknadtype (modul Koder, menyvalg Progstud) 



Merknader i Utdanningsplan 
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DS punkt 2.3 

• 2.3 Name and status of awarding institution… 

50 
modul Koder 



DS punkt 2.3 

• 2.3 Name and status of awarding institution… 

51 
FS-system, menyvalg Spesielt, bilde FS Systemverdier 



DS punkt 2.3 

• Tidligere funksjonalitet i felt Tildelende institusjon utgår.  
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Bilde Kvalifikasjon 

Mer om innhold i DS 

• For utfyllende oversikt over hvor innholdet i DS hentes fra, 
se kap. 3.3 Innhold i DS: 
https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/kvalifik
asjon/ny-mal/grunnlagsdata_kvalifikasjon_ny_mal.pdf 

https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/kvalifikasjon/ny-mal/grunnlagsdata_kvalifikasjon_ny_mal.pdf
https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/kvalifikasjon/ny-mal/grunnlagsdata_kvalifikasjon_ny_mal.pdf
https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/kvalifikasjon/ny-mal/grunnlagsdata_kvalifikasjon_ny_mal.pdf
https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/kvalifikasjon/ny-mal/grunnlagsdata_kvalifikasjon_ny_mal.pdf
https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/kvalifikasjon/ny-mal/grunnlagsdata_kvalifikasjon_ny_mal.pdf
https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/kvalifikasjon/ny-mal/grunnlagsdata_kvalifikasjon_ny_mal.pdf


Realkompetanse 

• Realkompetanse registrert i Godkjenningssak samlebilde 
(modul Godkjenningssaker) kan kobles til utdanningsplanen 

• Realkompetanse i utdanningsplanen blir overført til bilde 
Oppnådd kvalifikasjon, underbilde Andre resultat av 
kvalifikasjonsfangstrutinen (FS651.002) 

• Realkompetansen vises i Grunnlag for vitnemål og DS pkt. 4.3 
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FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – 
utdanningsplanbasert 
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Oppnådd kvalifikasjon 
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Oppnådd kvalifikasjon 
- forbedret karakter etter oppnådd kvalifikasjon 
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Det kan angis at karakteren i et emne er forbedret etter at 
kvalifikasjonen ble oppnådd. 

Dette vil gi en merknad i Grunnlag for vitnemål og DS pkt. 4.3: 



FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon 
til protokoll 
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Oppnådd kvalifikasjon protokoll 
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FS670.001 Vitnemålsdokumenter 

• Utgangspunkt for utskrift av vitnemål, DS og 
restekarakterutskrift 

• Utplukk:  
– Enkeltstudent: oppgi studentnummer eller fnr 

– Periode: Oppgi periode for oppnåelse av kvalifikasjon. Valget Kun nye 
begrenser utplukket til oppnåelser som det ikke er produsert vitnemål 
for tidligere (jf. felt Utskrevet i Oppnådd kvalifikasjon protokoll) 

– Vitnemålsutsettelser: Får da med alle studenter som er registrert med 
utsatt utskrift av vitnemål. Denne tar kun med kvalifikasjoner det ikke 
er produsert vitnemål for tidligere. 

• Kvalifikasjon og studieprogram må angis 

• Mulighet for begrensning til en enkelt studieretning 
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FS670.001 Vitnemålsdokumenter 

• Mulighet for å begrense utskrift til ett kull 

• Merknad/sperre ved evt. utsettelse av vitnemålsutskrift 
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FS670.001 Vitnemålsdokumenter 

• Knapper for produksjon av de enkelte dokumenter (gir 
overgang til egne rapporter med de valgte oppnåelsene) 
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• Trykk på knappen Oppdatér vitnemål og DS produsert når 
ønskede dokumentene er produsert 



FS670.002 Vitnemål 
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Spesifikasjon av topptekst for vitnemålsgrunnlag 
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FS-system, menyvalg Spesielt 



FS670.003 Diploma Supplement 
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Navn og funksjon for underskrift angis i egne felter øverst til venstre i 
rapporten. 



Generere pdf/arkivering 

• I rapporten FS670.002/003 trykk på       eller ctrl + P 
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