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1 Innledning 

I forbindelse med innføring av felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg (DS) er det gjort en 
del endringer i bilder med grunnlagsdata for produksjon av vitnemål og DS. Dette gjelder 
hovedsakelig bildet Kvalifikasjon, Studieprogram samlebilde, Utdanningsplan, samt det nye 
bildet Studieprogram - studieretning. I tillegg er det gjort mindre endringer i enkelte andre 
bilder. Her følger en full beskrivelse av bildet Kvalifikasjon, samt en beskrivelse av bildet 
Studieprogram – studieretning og de viktigste endringene i Studieprogram samlebilde og 
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bildet Utdanningsplan i forbindelse med kvalifikasjon og vitnemål, samt endringer i enkelte 
andre bilder. 

2 Bilde Kvalifikasjon med underbilder 

Bildet brukes til å definere kvalifikasjoner som studenter kan oppnå etter fullført studieløp. 
Eksempler er gradgivende kvalifikasjoner på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå. 
Forekomstene identifiseres med kombinasjonen av institusjonskode og gradkode. 

 
Bilde Kvalifikasjon 

 

Kvalifikasjon Institusjonsnummer og kode for kvalifikasjonen 

Tildelende 
institusjon 

Dette feltet skal ikke gis noen verdi i de vanlige tilfellene hvor institusjonen 
alene har det fulle faglige ansvar for kvalifikasjonen. Det benyttes kun hvis 
institusjonen har en samarbeidsavtale med en annen institusjon om å tilby 
kvalifikasjonen, slik at studiet kan gjennomføres ved egen institusjon, mens 
en ekstern institusjon står faglig ansvarlig for kvalifikasjonen. Feltet 
Tildelende institusjon benyttes for informasjon og inkluderes ikke i 
rapporteringen av kvalifikasjoner. I den utgående versjonen av DS-rapporten 
(FS611.001) brukes feltet av punkt 2.3 hvis utfylt.  

Utgått Angir om kvalifikasjonen er utgått. År/termin-til i feltet Tilbudt i periode bør 
da ha en verdi. 

Navn De to alternativene Hankjønn og Hunkjønn må fylles ut. Forskjellige verdier 
her er bare aktuelle når man benytter latinske kvalifikasjonsnavn (eks. 
candidatus/candidata). Hvis man benytter ikke-latinske kvalifikasjonsnavn 
må man oppdatere bokmålnavnet i begge disse to feltene. Feltet Forkortet 
må fylles ut. Kvalifikasjonsnavn skrives ut på vitnemål og på DS punkt 2.1. 



3 
 

Tittel Kvalifikasjonen kan knyttes til en tittel fra det bakenforliggende bildet 
Gradtittel. Dersom denne tittelen er lovbeskyttet vil det skrives ut en 
merknad på DS punkt 2.1 på formen «The title bachelor is protected by law 
in Norway.». 

Grad Angir om kvalifikasjonen tilsvarer en grad i akademisk forstand. Årsenheter, 
halvårsenheter og påbyggingsstudier er eksempler på studier som kan føre 
til en kvalifikasjon, men som ikke gir en grad. Verdien J i feltet gir ledetekst 
«Grad» foran kvalifikasjonsnavnet på grunnlag for vitnemål (side 3). 

Vitnemålsgivende Angir om kvalifikasjonen er vitnemålsgivende. Ved produksjon av vitnemål, 
vil en vitnemålsgivende kvalifikasjon på side 3 (resultatoversikten) ha 
overskriften «Grunnlag for vitnemål», mens en ikke-vitnemålsgivende 
kvalifikasjon vil ha overskriften «Karakterutskrift». 

Norsk vitnemål Angir om det skal tilrettelegges for norsk (bokmål og nynorsk) vitnemål for 
studenter som oppnår kvalifikasjonen. 

Engelsk vitnemål Angir om det skal tilrettelegges for engelsk vitnemål for studenter som 
oppnår kvalifikasjonen. 

DS skal utstedes Angir om Diploma Supplement skal utstedes for studenter som oppnår 
kvalifikasjonen. Verdien N medfører at knappen for produksjon av DS i 
rapporten FS670.001 Vitnemålsdokumenter blir inaktiv. 

Sted fagansvarlig Angir hvilket sted som er fagansvarlig for kvalifikasjonen. 

Studienivå Studienivå for kvalifikasjonen. Studienivået kan være knyttet til en NKR-
syklus, og informasjon om syklusen flettes inn på vitnemålets 
informasjonsside (side 2) og på DS punkt 3.1. 

Normert studietid Angis med antall og tidsenhet, for eksempel 4 år, 2 semestre osv. 

Karakterregel Fylles ut dersom man ønsker en samlet karakter, med resultatstatus, for 
kvalifikasjonen. Hvis karakterregelen kun inneholder én karakter (f.eks. 
kar.regel 4, Bestått-Bestått), vil denne beregnes automatisk ved kjøring av 
rutine FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - 
utdanningsplanbasert. 
Hvis karakterregelen inneholder flere karakterer (f.eks regel 30 eller 31), vil 
det ikke beregnes automatisk resultat, men rutine FS652.001 Beregning av 
samlet karakter grad – modell NTNU kan kjøres etter oppretting av 
kvalifikasjon (beregner en gjennomsnittskarakter). 

Karaktergrense 
for bruk i 
kvalifikasjon 

Feltet benyttes hvis kvalifikasjonen krever at emnene som inngår skal være 
bestått med resultat lik eller bedre enn en viss grense, for eksempel 
magistergrad hvor det kreves laudabel karakter i alle emner som inngår. 

Vekttallskrav - 
hovedkarakter 

Relevant kun for sivilingeniør/-arkitektstudiene ved NTNU. Angir at 
hovedkarakter for kvalifikasjonen bare skal beregnes hvis emnene som 
inngår summerer til et minimum antall vekttall. Dette betyr at kandidater 
som oppnår graden pga. et vesentlig antall eksterne emner, ikke får 
beregnet noen hovedkarakter. 

Tilbudt i periode År-terminer for hvilken periode kvalifikasjonen tilbys. År-termin for 
avslutning kan være blank for kvalifikasjoner som tilbys pr. i dag. 
Kvalifikasjoner som ikke lenger kan gis, oppdateres med siste År-termin for 
tildeling og markeres som utgått i feltet Utgått. 

Studium-
rapportering 

Angir studium som benyttes ved rapportering av kvalifikasjon. 
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NUSkode(SSB) Angir kvalifikasjonens kodetilknytning til NUS-systemet (Statistisk 
sentralbyrås nasjonale utdanningsstatistikk) for klassifisering av utdanning. 
Det er laget en generator for lettere å kunne finne riktig kode. Denne åpnes 
ved å trykke på den grå knappen til høyre for feltet. 

Gradlistekode Dette feltet har i dag ingen funksjon. Det ble tidligere benyttet for å foreta 
en kobling mot en nasjonal standard over offisielle kvalifikasjoner. 

Doktorgradstype Feltet gjelder kun studenter på doktorgradsnivå. Aktuelle verdier er FRI og 
ORG, for henholdsvis frie og organiserte doktorgradsstudier. Merk at kun 
organiserte doktorgrader rapporteres NSD. 

 

2.1 Underbilde Kvalifikasjon forutsettes 

 
Bilde Kvalifikasjon, underbilde Kvalifikasjon forutsettes 

 
Noen kvalifikasjoner krever at studenten allerede har oppnådd en annen kvalifikasjon, f.eks. 
en lavere grad må være bestått før man kan tildeles en høyere grad. En slik lavere grad kan 
legges inn i underbildet Kvalifikasjon forutsettes. Dette anbefales ikke dersom flere ulike 
kvalifikasjoner oppfyller dette kravet, da det kan være vanskelig å lage en komplett liste over 
kvalifikasjoner som godkjennes som forutsetning for tildeling av denne kvalifikasjonen. 
Merk: Rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert tar 
ikke hensyn til informasjon som måtte være registrert i dette underbildet. 
 

2.2 Underbilde Studieprogram – kvalifikasjon 

Underbildet brukes dersom navn på kvalifikasjon som skal vises på vitnemål og 
vitnemålstillegg (DS) er avhengig av studieprogrammet kvalifikasjonen er oppnådd innenfor. 
Da kan studieprogrammet med tilhørende navn på kvalifikasjon oppgis her. Underbildet 
tilsvarer for øvrig den øvre delen av bildet Studieprogram-kvalifikasjon, som brukes til å 
knytte kvalifikasjoner til studieprogram som ikke har utdanningsplan. For å kunne bruke et 
utplukk med kombinasjonen av en gitt kvalifikasjon og et gitt studieprogram i rapporten 
FS670.001 Vitnemålsdokumenter, må en tilknytning mellom kvalifikasjonen og programmet 
gjøres her, dersom kvalifikasjonen ikke er registrert i feltet Fører til kvalifikasjon på det 
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aktuelle programmet i Studieprogram samlebilde. Dette er aktuelt f.eks. i tilfeller der en 
enkelt student på et studieprogram skal få beregnet en annen kvalifikasjon enn det som er 
vanlig (ved bruk av feltet Grad i Student samlebilde). 
  

 
Bilde Kvalifikasjon, underbilde Studieprogram - kvalifikasjon 

 

Studieprogram Studieprogram som kvalifikasjonsoppnåelsen er basert på. 

Vitnemålsgivende Angir om kombinasjonen studieprogram-kvalifikasjon er 
vitnemålsgivende. Selv om kvalifikasjonen (bilde Kvalifikasjon) 
er definert som vitnemålsgivende, kan man likevel definere 
kombinasjonen av denne kvalifikasjonen og et studieprogram 
som ikke-vitnemålsgivende. 

Krav vekting Krav til vekting for oppnåelse av kvalifikasjonen basert på 
angitt studieprogram (brukes av FS651.001). Vektingen brukes 
også i beskrivelsen av utdanningens omfang på vitnemålets 
informasjonsside (side 2), via flettefeltet {NORMERTTID}. NB 
Verdien brukes ikke av rutinen FS651.002. 

NUSkode NUSkode for oppnåelse av kvalifikasjon basert på angitt 
studieprogram. Brukes kun ved rapporteringen FS020.025 
Gradresultater til SSB. Hvis ikke angitt, brukes NUSkoden i øvre 
del av bildet. 

Navn – vitnemål Navn på kvalifikasjon når den er oppnådd på bakgrunn av 
angitt studieprogram. Dersom navnet på kvalifikasjonen som 
skal vises på vitnemål er avhengig av studieprogrammet 
kvalifikasjonen er oppnådd innenfor, kan dette navnet oppgis 
her. 

Rapporter oppnådd 
kvalifikasjon til DBH 

Angi her om kvalifikasjoner oppnådd innenfor gitt 
studieprogram skal rapporteres til DBH. 

Inkludér alle valgbare 
emner ved aut. oppretting 

Verdien J betyr at kandidater som har bestått flere emner enn 
de som er nødvendige for å oppnå kvalifikasjonen, skal få med 
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alle overskytende emner når kvalifikasjonen opprettes av 
kvalifikasjonsfangstrutinen FS651.001 Beregning av oppnådd 
kvalifikasjon. 

 

2.3 Underbilde Studieprogram – fører til 

Underbildet lister opp de studieprogrammene som fører til oppnåelse av kvalifikasjonen ved 
kjøring av rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert. 
Det kan ikke registreres noe i dette underbildet. Registreringen gjøres på aktuelt 
studieprogram i modul Studieelementer, Studieprogram samlebilde, felt Fører til 
kvalifikasjon.    

 
Bilde Kvalifikasjon, Underbilde Studieprogram – fører til 

 

2.4 Underbilde Tekster DS / Vitnemål 

Underbildet brukes til å registrere tekster som flettes inn på vitnemålstillegget 
(DS)/vitnemålet for den aktuelle kvalifikasjonen. 

 
Bilde Kvalifikasjon, Underbilde Tekster – DS / Vitnemål 
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Gjelder kvalifikasjoner 
oppnådd fra kull 

Man kan legge inn generasjoner av tekster som skal virke for 
ulike perioder avhengig av kull-termin for studenten som har 
oppnådd kvalifikasjon. Kommandoen 'Ny rad' vil gi et nytt sett 
med tekster som skal gjelde for kvalifikasjonsoppnåelser med 
annen kull-termin. 

Felter med tekst som 
kommer ut på angitte 
punkter i DS (kun 
engelsk): 

 

Nivåbeskrivelse (3.1) Denne brukes kun av den gamle DS-rapporten FS611.001. 

Karakterbeskrivelse (4.4) Tekst som registreres her vil komme i tillegg til den faste 
teksten «See section 4.3.». 

Studieadgang (5.1) Tekst som angir videre studier kvalifikasjonen gir adgang til (se 
UHRs Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg), f.eks. «The 
bachelor's degree is at an academic level that is sufficient for 
application to relevant second cycle studies.». 

Yrkesmessig status (5.2) Her angis primært adgang til regulerte yrker (se UHRs Mal for 
norske vitnemål og vitnemålstillegg). 

 

Tilleggsopplysninger (6.1) Tekst som registreres her vil komme i tillegg til eventuell 
merknad fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde 
Merknad, felt Engelsk tekst, Type merknad DS-TILLEGG. 

Infokilde (6.2) Henvisning til ytterligere informasjon om kvalifikasjonen (se 
UHRs Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg). 

Felter med tekst som kan 
flettes inn på vitnemålet 
(engelsk, bokmål og 
nynorsk): 

 

Tekst vitnemål – side 1 Tekst som angis blir flettet inn på vitnemålets side 1 via 
flettefeltet {MERKNAD}. 

 

2.5 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. 
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 Bilde Kvalifikasjon, Underbilde Vitnemål 

 

Gjelder kull fra og med 
termin 

Man kan legge inn generasjoner av tekster som skal virke for 
ulike perioder avhengig av kull-termin for studenten som har 
oppnådd kvalifikasjon. Kommandoen 'Ny rad' vil gi et nytt sett 
med felter som skal gjelde for kvalifikasjonsoppnåelser med 
annen kull-termin. 

Avsnitt for vitnemål side 1 
/ side 2 

Felter (Breveierkode + Avsnittkode) for avsnitt som skal brukes 
av vitnemålsrapporten for produksjon av vitnemålets side 1 / 
side 2. Dobbeltklikking i feltene åpner bildet Avsnitt 
(brevmodulen). Til høyre for feltene finnes overgangsknapper 
til vindu for redigering av hhv. bokmål-, nynorsk- og engelsk 
versjon av avsnittet. 

Brevtype for DS Felter (Breveierkode + Brevtypekode + Versjonsnummer) for 
brevtype som skal brukes av DS-rapporten. Dobbeltklikking i 
feltene åpner bildet Brevtype (brevmodulen) der tilhørende 
avsnitt eventuelt kan redigeres. Kun den engelske versjonen av 
avsnittene for DS brukes. 

Funksjon for signatur 1 
(vitnemål side 1) 

Funksjon for første signatur på vitnemålets side 1 
(bokmål/nynorsk/engelsk). Verdien flettes inn i feltet 
{SIGNATUR1}. Dersom det ikke angis verdi her, kan verdi 
hentes fra modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon 
- Tekster, felt Tekst, Tekstkode FS_VTM_S1_SIGN1. Denne 
verdien vil i så fall vises i grått her.  

Funksjon for signatur 2 
(vitnemål side 1) 

Funksjon for andre signatur på vitnemålets side 1 
(bokmål/nynorsk/engelsk). Verdien flettes inn i feltet 
{SIGNATUR2}. Dersom det ikke angis verdi her, kan verdi 
hentes fra modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon 
- Tekster, felt Tekst, Tekstkode FS_VTM_S1_SIGN2. Denne 
verdien vil i så fall vises i grått her. 

Funksjon for signatur 
vitnemålsgrunnlag 

Funksjon for signatur på vitnemålsgrunnlaget/side 3 
(bokmål/nynorsk/engelsk). Dersom det ikke angis verdi her, 
kan verdi hentes fra modul Semesterregistrering, bilde 
WebApplikasjon - Tekster, felt Tekst, Tekstkode 
FS_VTM_S3_SIGN. Denne verdien vil i så fall vises i grått her. 
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Feltene Avsnitt for vitnemål side 1 og Avsnitt for vitnemål side 2 refererer til brevavsnitt 
(brevmodulen) som brukes av vitnemålsrapporten FS670.002 Vitnemål for den aktuelle 
kvalifikasjonen. Flere ulike kvalifikasjoner kan referere til de samme avsnittene. Avsnittene 
finnes i bokmål-, nynorsk- og engelsk versjon. Knappene til høyre for nevnte felter gir direkte 
overgang til vindu for redigering av de enkelte avsnittene. Avsnittene genereres i bildet 
Brevtype (brevmodulen) ved bruk av brevmalen VITNEMÅL2. Det lages da et forslag til 
avsnitt som så kan redigeres, se kap. 3 (Brevtype for vitnemål og DS). 
 
Feltet Brevtype for DS refererer til brevtypen som brukes av DS-rapporten FS670.003 
Diploma Supplement for den aktuelle kvalifikasjonen. Flere ulike kvalifikasjoner kan referere 
til den samme brevtypen. Dobbeltklikking i dette feltet åpner bildet Brevtype (brevmodulen). 
Der kan brevtypen genereres basert på brevmalen DIPLOMASUP. Det lages da to avsnitt (kun 
engelsk) som sammen brukes av DS-rapporten. I avsnittet nr. 1 finnes det en tabell øverst 
hvor institusjonen kan registrere navnet sitt og logo, se kap. 3 (Brevtype for vitnemål og DS). 
Utover dette bør ikke disse avsnittene redigeres. 
 

2.6 Norsk kvalifikasjonsrammeverk-syklus (NKR-syklus) 

I feltet Studienivå i øvre del av bildet Kvalifikasjon knyttes kvalifikasjonen til et studienivå, 
som igjen kan være knyttet til en NKR-syklus (i bilde Studienivå, felt Syklus (NKR)).  

 
Bilde Kvalifikasjon, øvre del, felt Studienivå 

 
 

 
Bilde Studienivå, felt Syklus (NKR) 
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Bilde Norsk kvalifikasjonsrammeverk-syklus 

 
Tekstene i rammen Navn – Vitnemål side 2 i bildet Norsk kvalifikasjonsrammeverk-syklus 
flettes inn i vitnemålets informasjonsside (side 2) under den generelle informasjonen om 
graden sammen med tekst fra bildet WebApplikasjon – Tekster, tekstkode 
FS_VTM_S2_SYKLUS. Teksten i feltet DS brukes i DS punkt 3.1. 
 

2.7 Gradtittel 

Bildet Gradtittel (kan åpnes ved dobbeltklikking i feltet Tittel i øvre del av bildet 
Kvalifikasjon) inneholder en tabell over lovbeskyttede titler (med unntak av titler som ikke 
lenger tildeles). Dersom kvalifikasjonen fører til en lovbeskyttet tittel (f.eks. bachelor, master, 
ph.d.), registreres tittelens kode i feltet Tittel i øvre del av bildet Kvalifikasjon. Dersom 
denne tittelen har J i feltet Lovbeskyttet i bildet Gradtittel, vil det skrives ut en merknad på 
DS punkt 2.1 på formen «The title bachelor is protected by law in Norway.». 
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Bilde Gradtittel 

 

3 Brevtype for vitnemål og DS 

I bilde Brevtype i brevmodulen (menyvalg Person, Brev) genereres brevtype for vitnemål og 
DS. Flere kvalifikasjoner kan knyttes til samme brevtype (se kap. 2.5 Underbilde Vitnemål). 
Dermed trenger hver institusjon trolig bare én eller noen få ulike brevtyper for vitnemål, og 
antakelig kun én brevtype for DS. 
 

3.1 Brevtype for vitnemål 

Brevtype for vitnemål genereres på bakgrunn av brevmalen VITNEMÅL2 ved bruk av 
dialogen Generer brevtype (se dokumentasjon av brevmodulen for detaljer). Det lages da en 
brevtype med to avsnitt, nr. 1 og nr. 2 for side 1 og 2 av vitnemålet henholdsvis. Avsnittene 
finnes i tre versjoner (bokmål, nynorsk, engelsk) som brukes ut ifra hvilket språk vitnemålet 
skal skrives ut på. Disse kommer ferdig utfylt med forslag til innhold som så kan redigeres. 
Det er primært avsnitt nr. 1 som institusjonen vil ha behov for å redigere. Her finnes både 
tekst og flettefelter. Forslaget til avsnitt nr. 2 inneholder kun flettefelter, og det vil normalt 
ikke være behov for å gjøre endringer her, da all informasjonen flettes inn fra ulike bilder 
(Kvalifikasjon, Studieprogram samlebilde etc.). 
 

 
Bilde Brevtype, Generer brevtype, VITNEMÅL2 
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Teksteditor med forslag til vitnemålets brevavsnitt nr. 1 (tittelside/side 1) 

 
Følgende flettefelter kan benyttes i brevavsnitt nr. 1 (vitnemålets tittelside/side 1): 

• {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) 
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Teksteditor med forslag til vitnemålets brevavsnitt nr. 2 (informasjonsside/side 2) 

 

Flettefelter i avsnitt nr. 2 (vitnemålets informasjonsside/side 2) 
• {FORSKRIFT} hentes fra WebApplikasjon – Tekster, tekstkode: 

FS_VTM_S2_FORSKRIFT 
– Kvalifikasjonsnavn hentes fra bilde Kvalifikasjon (øverst i bildet/underbilde 

Studieprogram-kvalifikasjon) 
• {RAMMEPLAN} hentes fra Studieprogram samlebilde, underbilde Tekst-DS/Vtm eller 

bilde Studieprogram-studieretning 
• {NORMERTTID} hentes fra WebApplikasjon – Tekster, tekstkode: 

FS_VTM_S2_NORMERTTID 
– Normert tid hentes fra bilde Kvalifikasjon, felt Normert studietid. 
– Omfang (sp) hentes fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Studieprogram-

kvalifikasjon, felt Krav vekting, hvis angitt, ellers fra Studieprogram 
samlebilde, felt Vekting. 

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

Studieprogram-kvalifikasjon) 
– Syklusnavn hentes fra studienivået angitt i bilde Kvalifikasjon  

 
Disse flettefeltene utgjør til sammen informasjonsfeltet Generell informasjon om graden (jf. 
UHRs Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg). Under dette informasjonsfeltet flettes 
følgende to informasjonsfelt inn, selv om disse ikke er representert med noen synlige 
flettefelt i avsnittet: Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering og Kandidatens 
læringsutbytte. Disse henter sitt innhold fra underbilde Tekst – DS/Vtm i Studieprogram 
samlebilde, eller fra bilde Studieprogram studieretning (hvis aktuelt), se kap. 4 
(Grunnlagsdata fra Studieprogram samlebilde) og kap. 5 (Grunnlagsdata fra bilde 
Studieprogram – studieretning). 
 

3.2 Brevtype for DS 

Brevtype for vitnemålstillegg (DS) genereres på bakgrunn av brevmalen DIPLOMASUP ved 
bruk av dialogen Generer brevtype (se dokumentasjon av brevmodulen for detaljer). Det 
lages da en brevtype med to avsnitt, nr. 1 og nr. 2, henholdsvis for innholdet før og etter 
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punkt 4.3 i DS. Avsnittene finnes kun i engelsk versjon. Disse kommer ferdig utfylt, der kun 
innholdet i tabellen øverst i avsnitt nr.1 bør redigeres. Her kan institusjonen legge inn navn 
og logo.  

  
Bilde Brevtype, Generer brevtype, DIPLOMASUP 

 

 
Teksteditor med forslag til DS’ avsnitt nr. 1: Navn og logo legges inn i tabellen øverst. 

 

3.3 Innhold i DS 

Her vises en oversikt over hvor de ulike punktene i FS670.003 Diploma Supplement henter 
sitt innhold fra. 
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Innhold i Diploma Supplement (DS) 
Institusjonens navn (i overskriften) og logo hentes fra valgt brevtype i bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål. 

1 INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1 Family name(s): Fra personmodulen 

1.2 Given name(s): Fra personmodulen 

1.3 Date of birth (day/month/year): Fra personmodulen 

1.4 Student identification number or code (if available): Fra personmodulen 

2 INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 

2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language): Navnet hentes fra bilde 

Kvalifikasjon, felt Navn Hankjønn/Hunkjønn eller fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Studieprogram – 

kvalifikasjon, felt Navn – vitnemål bokmål/nynorsk hvis angitt. Hvis det i bilde Kvalifikasjon, felt Tittel er valgt 

en lovbeskyttet tittel (fra det bakenforliggende bildet Gradtittel), vises merknad om at tittelen er lovbeskyttet. 

2.2 Main field(s) of study for the qualification: Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, felt Studieretning 

(Navn) og fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Fag eller fra Studieprogram samlebilde, 

underbilde Fag – DS. 

2.3 Name and status of awarding institution (in original language): Tekst tilhørende institusjonen hentes fra 

kodebildene Institusjon og Institusjonstype (Årstall for NOKUT-godkjenning settes i FSSYSTEM). 

2.4 Name and status of institution administering studies (in original language): Fast tekst:’ See section 2.3’. 

2.5 Language(s) of instruction/examination: Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Språk, hvis 

oppgitt. Ellers fra Studieprogram samlebilde, underbilde Språk - DS. 

 

3 INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1 Level of qualification: Fra bilde Kvalifikasjon, felt Studienivå (Studienivået knyttes til en syklus (NKR) i 

kodebildet Studienivå) 

3.2 Official length of the programme: Fra Studieprogram samlebilde, underbilde Tekst – DS/Vtm eller fra bilde 

Studieprogram – studieretning, underbilde Tekster Diploma Supplement og vitnemål (spesifikt for studieretning) 

3.3 Access requirements: Fra Studieprogram samlebilde, underbilde Tekst – DS/Vtm eller fra bilde 

Studieprogram – studieretning, underbilde Tekster Diploma Supplement og vitnemål (spesifikt for studieretning) 

 

4 INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1 Mode of study: Fra Studieprogram samlebilde, underbilde Tekst – DS/Vtm eller fra bilde Studieprogram – 

studieretning, underbilde Tekster Diploma Supplement og vitnemål (spesifikt for studieretning) 

4.2 Programme requirements: Fra Studieprogram samlebilde, underbildet Tekst – DS/Vtm eller fra bilde 

Studieprogram – studieretning, underbilde Tekster Diploma Supplement og vitnemål (spesifikt for studieretning) 

4.3 Programme details: Egen side med karakterutskrift (ToR) som tilsvarer Grunnlag for vitnemål på engelsk. 

Merknad om at karakter er forbedret etter oppnådd grad fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde 

Emne, felt Forbedret etter oppn. Merknad i fritekst fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde 

Merknad, felt Engelsk tekst Type merknad VTM-MRK-SIDE3. 

4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance: Fast tekst: ‘See section 4.3’ og tekst fra 

bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål 

4.5 Overall classification of the qualification (in original language): Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon 

protokoll, underbilde Merknad, felt Engelsk tekst, Type merknad DS-ÆRESBEVIS hvis angitt. Ellers fast tekst: 

‘Not applicable’. 

 

5 INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1 Access to further study: Fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål 

5.2 Professional status: Fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål 

 

6 ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Additional information: Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Merknad, felt Engelsk tekst, 

Type merknad DS-TILLEGG og fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål 

6.2 Further information sources: Fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål 

 

7 CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

7.1 Date: Dato for utskrift av vitnemål og DS, angitt i FS670.001 

      Date of original qualification: Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, felt Oppnådd 

7.2 Signature: Fra felt Underskrift – DS i rapport FS670.003 

7.3 Capacity: Fra felt Capacity - DS i rapport FS670.003 

7.4 Official stamp: 

 

8 INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM  
Fast tekst (NOKUT) 
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4 Grunnlagsdata fra Studieprogram samlebilde 

4.1 Underbilde Tekst – DS / Vtm 

Her registreres programspesifikk informasjon som skal fremgå på vitnemål og DS. 

 
Bilde Studieprogram samlebilde, Underbilde Tekst – DS / Vtm 

 
Tekstene gjelder for kvalifikasjonsoppnåelse fra kull: Man kan legge inn generasjoner av 
tekster som skal virke for ulike perioder avhengig av kull-termin for studenten som har 
oppnådd kvalifikasjon. Kommandoen 'Ny rad' vil gi et nytt sett med tekster som skal gjelde 
for kvalifikasjonsoppnåelser med annen kull-termin. 
 
Tekst Diploma Supplement: I disse feltene registreres informasjon som skal fremgå på de 
angitte punktene i DS. Det er kun felter for engelsk tekst. Det er to versjoner av feltet for 
punkt 4.2, en for gammel løsning (FS611.001) og en for ny løsning (FS670.001/FS670.003). 
Feltet for ny løsning kan redigeres i riktekst, og en egen knapp (Redigér) til høyre for feltet 
åpner et eget bilde for dette. Det bør legges på 1 cm marg på teksten for at den skal 
fremkomme greit på vitnemålstillegget. 
 
Tekst vitnemål – Bokmål / Nynorsk / Engelsk: Her registreres informasjon som skal fremgå 
på side 2/side 3 i vitnemålet. Det er felter for både bokmål-, nynorsk- og engelsk versjon. 
 
Læringsutbytte (vitnemål side 2): Kandidatens læringsutbytte. Denne teksten fremkommer 
på side 2 av vitnemål. Den legges til sist på siden, etter informasjon om målsetting, innhold 
og organisering. Bruk funksjonen (knappen) Redigér for å åpne et vindu til redigering av 
teksten.  
 
Målsetting, innhold og organisering (vitnemål side 2): Studieprogrammets målsetting, 
innhold og organisering. Denne teksten fremkommer på side 2 av vitnemål før informasjon 
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om læringsutbytte, etter generell informasjon om graden. Bruk funksjonen (knappen) 
Redigér for å åpne et vindu til redigering av teksten. 
 
Rammeplan (vitnemål side 2): Rammeplan. Dette gjelder kun studieprogram med nasjonal 
rammeplan. Denne teksten fremkommer på side 2 av vitnemål. Den legges til øverst på siden 
etter tekst som gjelder forskrift.  
 
Merknad grunnlag (vitnemål side 3): Merknad til grunnlag for vitnemål (side 3). Denne 
teksten fremkommer på karakterutskriften, under resultatoppstillingen. Den legges til før 
eventuelle individuelle merknader som gjelder den enkelte student. Bruk Ctrl + T for å få opp 
et større felt for å redigere teksten. 
 

5 Grunnlagsdata fra bilde Studieprogram – studieretning 

Bildet finnes i modul Studieelementer. Innholdet i nedre del av bildet (underbilde Tekster 
Diploma Supplement og vitnemål) tilsvarer innholdet i Studieprogram samlebilde, 
Underbilde Tekst – DS / Vtm (se over), men gjelder for studieretningen angitt i øvre del av 
bildet. Øvre del av bildet tilsvarer underbildet Studieretning i Studieprogram samlebilde. 
For den aktuelle studieretningen vil verdiene i feltene i nedre del av bildet overstyre 
eventuelle verdier registrert på studieprogrammet. 

 
Bilde Studieprogram – studieretning 

6 Grunnlagsdata fra bilde Utdanningsplan 

6.1 Realkompetanse 

Foruten det øvrige innholdet i graden kan utdanningsplanen nå inneholde eventuell 
realkompetanse. Denne registreres i godkjenningsmodulen, og vil deretter fremtre i bilde 
Utdanningsplan, fane Realkompetanse. Dersom realkompetansen ikke allerede er blitt 
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knyttet til utdanningsplanen (en gitt forekomst av realkompetanse kan kun knyttes til én 
plan), kan dette gjøres via knappen . 

 
Bilde Utdanningsplan – høyre del, fane Realkompetanse 

 
Realkompetansen dukker da opp i arbeidsområdet, hvor man blant annet kan angi hvilken 
emnekombinasjon realkompetansen skal innpasses i.  

 
Bilde Utdanningsplan – arbeidsområde 

 

Ved kjøring av rutinen for beregning av oppnådd kvalifikasjon vil eventuell realkompetanse 
som er innpasset i utdanningsplanen overføres til bilde Oppnådd kvalifikasjon, underbilde 
Andre resultat. Her kan det gjøres tilpasninger av hvordan realkompetansen skal 
presenteres på vitnemålet. Feltene Fritak og Innpass angir om realkompetansens resultat 
skal være «Fritatt» eller «Innpasset» på vitnemålsgrunnlaget. 
 

 
Bilde Oppnådd kvalifikasjon, underbilde Andre resultat 
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6.2 Merknader 

Det er mulig å registrere merknader for kvalifikasjonen i bilde Utdanningsplan, fane 
Vitnemål og DS. Merknadene redigeres i arbeidsområdet i midten av bildet. Dette kan også 
gjøres i Student samlebilde, underbilde MrkR. Ved kjøring av rutinen for beregning av 
oppnådd grad vil merknadene overføres til bildet Oppnådd kvalifikasjon. Merknadstekstene 
flettes inn på vitnemålet/DS fra bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll. 

 
Bilde Utdanningsplan – venstre del, fane Vitnemål og DS 

 
 

 
Bilde Utdanningsplan, arbeidsområde, Merknad for vitnemålsgrunnlag 
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Bilde Utdanningsplan, arbeidsområde, Utsettelse av vitnemålsutstedelse 

 
 

 
Bilde Oppnådd kvalifikasjon, underbilde Merknad 

 
 

Type merknad (Kode - Navn) Beskrivelse 

DS-SPRÅK - DS Språk (punkt 2.5) Her kan det legges til språk som skal fremgå 
på DS punkt 2.5 for den individuelle student. 
Disse fremgår da i stedet for eventuelle 
språk registrert på studieprogrammet i 
Studieprogram samlebilde, underbilde 
Språk-DS. Språkene, men ikke 
merknadsteksten, overføres til Oppnådd 
kvalifikasjon, underbilde Språk. Det kan 
angis om språket kun gjelder vurdering eller 
undervisning.  

DS-TILLEGG - DS Tilleggstekst (punkt 6.1) Merknadstekst som skal fremgå i DS punkt 
6.1. Merknaden overføres til Oppnådd 
kvalifikasjon, underbilde Merknad. Det er 
den engelske teksten som vises på DS. 

DS-ÆRESBEVIS - DS Æresbevisning (punkt 4.5) Merknadstekst som skal fremgå i DS punkt 
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4.5. Merknaden overføres til Oppnådd 
kvalifikasjon, underbilde Merknad. Det er 
den engelske teksten som vises på DS. Hvis 
det ikke registreres noe her, vises teksten 
«Not applicable» i pkt. 4.5 på DS. 

KVAL-MRK - Merknad for kvalifikasjon (vises 
ikke på vitnemål/DS) 

Merknadstekst for kvalifikasjonen som ikke 
vises på vitnemål eller DS. Merknaden 
overføres til Oppnådd kvalifikasjon, 
underbilde Merknad. 

VTM-MRK-SIDE3 - Merknad for 
vitnemålsgrunnlag (under 
resultatoppstillingen) 

Merknadstekst som skal fremgå under 
resultattabellen i vitnemålsgrunnlaget, og 
under resultattabellen i DS pkt. 4.3. 
Merknaden overføres til Oppnådd 
kvalifikasjon, underbilde Merknad. Det er 
den engelske teksten som vises på DS. 

MERKNAD - Merknad for 
studieprogramstudent 

Dette er den vanlige merknaden for 
studieprogramstudent, og har ingen spesiell 
funksjon i forbindelse med kvalifikasjon. 
Merknaden blir ikke overført til Oppnådd 
kvalifikasjon. 

VTM-UTSETTELSE - Utsettelse av 
vitnemålsutstedelse 

Ved registrering av denne merknaden, blir 
produksjon av vitnemålet utsatt frem til 
datoen angitt i «Vitnemål skal ikke utstedes 
før tidligst:». I FS670.001 
Vitnemålsdokumenter gir dette et varsel for 
aktuell oppnåelse, og denne er da ikke haket 
av for produksjon. Datagrunnlag 
«Vitnemålsutsettelser» plukker ut 
oppnåelser med registrert utsettelse.  
Merknaden blir ikke overført til Oppnådd 
kvalifikasjon. 

7  Andre endringer 

7.1 Merknad om forbedring av karakter etter oppnådd kvalifikasjon 

I bildet Oppnådd kvalifikasjon, underbilde Emne, finnes feltet Forbedret etter oppn.. Ved 
registrering av verdien J i dette feltet i raden til et emne, vil det vises en fotnote ved 
resultatet i det aktuelle emnet på Grunnlag for vitnemål og i DS pkt. 4.3 med merknad om at 
karakteren er forbedret etter at graden ble oppnådd.  
 

 
Bilde Oppnådd kvalifikasjon, underbilde Emne, felt Forbedret etter oppn. 
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Fotnote/merknad i grunnlag for vitnemål om at karakter er forbedret etter at graden ble oppnådd 

 

7.2 FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert 

I FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert er det laget en ny 
metode for beregning av dato for oppnådd kvalifikasjon Beregn oppnådd dato etter UHR-
modell. Denne setter dato for oppnådd kvalifikasjon for den enkelte student lik dato for 
overføring til vurderingsprotokollen (protokollført dato) av det resultatet som sist ble 
overført og som inngår i kvalifikasjonsoppnåelsen. Dersom eksterne resultater inngår, regnes 
protokollført dato for disse som 01.12 for resultater registrert med tidkode HØST, 01.08 for 
SOM og 01.06 for VÅR (samt for andre tidskoder). 
 
I tillegg finnes følgende to valg for setting av dato for oppnådd kvalifikasjon i rutinen: 
 
Beregn oppnådd dato etter gammel modell bruker den gamle beregningsmetoden, dvs. 
valget tilsvarer avkryssing i det gamle feltet Beregn oppnådd dato.  
 
Sett samme oppnådd dato på alle gir mulighet for manuelt å velge en dato som settes på 
alle oppnåelsene (et datofelt aktiveres til høyre for dette valget). 

 
FS651.002 Beregning av oppnådd kval. – utdanningsplanbasert 
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FS651.002 Beregning av oppnådd kval. – utdanningsplanbasert, Beregn oppnådd dato (venstre)/oppgave (høyre)  

 
Valget Beregn oppgave/avhandling for oppnåelse tilsvarer det tidligere valget Inkluder 
oppgave, dvs. den beregner verdi for oppgave/avhandlingsemne (felt Oppgave/avhandl. i 
øvre del av bildet Oppnådd kvalifikasjon). 
 

7.3 Endringer i FS-system 

I vitnemålstillegget (DS) punkt 2.3 flettes det inn en tekst som blant annet angir årstall for 
NOKUTs godkjenning av kvalitetssystemet. Dette årstallet registreres i FS-system, menyvalg 
Spesielt, Systemverdier, Institusjon, felt Årstall kvalitetssystem godkjent. 
 

 
FS Systemverdier 

 
Innholdet i bildet Spesifikasjon for topptekst for karakterutskrift og vitnemålsgrunnlag 
(menyvalg Spesielt) er blitt splittet på to faner, én som styrer karakterutskrift og én som 
styrer vitnemålsgrunnlaget, slik at for eksempel logo for disse rapportene kan 
aktiveres/deaktiveres uavhengig av hverandre (f.o.m. FS7.5.6).  
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Spesifikasjon for topptekst for karakterutskrift og vitnemålsgrunnlag 

 
 


