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Sak 12 Oppnevning av nytt medlem til ekspertgruppe for digital vurdering

Da nåværende medlem fra NTNU trekker seg fra ekspertgruppen for studentutveksling etter at den
faste FS-kontaktpersonen ved Internasjonalt kontor ved NTNU, Oddrun Walstad Maaø, er tilbake fra
permisjon. NTNU ønsker å oppnevne Maaø som nytt medlem av ekspertgruppen. Normal prosedyre
dersom et medlem trekker seg fra en ekspertgruppe er at alle institusjoner får anledning til å melde
inn kandidater, og deretter foretas det en utvelgelse blant de innmeldte kandidatene. Unit har derfor
bedt om forslag til nye kandidater til den ledige plassen.
Det er kommet inn 5 forslag til kandidater:


NTNU har foreslått Oddrun Walstad Maaø som nytt medlem i ekspertgruppen, og skriver
følgende om henne:
Oddrun har meget lang erfaring med internasjonalisering og har deltatt i mange
sammenhenger på nasjonalt plan i forbindelse med FS.



UiS har foreslått Magdalena Brekke som nytt medlem i ekspertgruppen, og skriver følgende
om henne:
Magdalena har jobbet på internasjonalt kontor ved Universitetet i Stavanger (teamleder for
mobilitetsteamet) i mange år og har mye FS-kompetanse.
Hun har god kjennskap til Erasmus+ (gjennom flere år), EMREX (UiS har jo være i pilot-fasen
og testet den), Nominasjonssystemet ved UiS/søknadsprosessen for innkommende
utvekslingsstudenter og er orientert om Erasmus+ without papers. UiS begynte å teste OLA
(Online Learning Agreement) i fjor og hun var en testbruker. Magdalena har også vært
ansvarlig for prosjektet Utvekslingssøknad via SøknadsWeb som det står litt om her
<https://ansatt.uis.no/utdanning/internasjonalisering/det-skal-bli-enklere-for-studenter-asoke-om-utveksling-article125600-4127.html>.



Høgskulen på Vestlandet foreslår Halvard Ones som nytt medlem avekspertgruppen, og
skriver følgende om ham:
Halvard har arbeidet ved HiB/HVL siden 2010. Han er det vi kan kalle FS-superbruker
for Internasjonalt kontor på HVL og har god kontroll godkjenningssaker, opptak i forhold til
utveksling, avtaler og alt annet knyttet til utvekslingsmodulen i FS og utvekslingsarbeid
generelt.
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NHH har foreslått Merete Wiik Ånes som nytt medlem av ekspertgruppen, og skriver
følgende om henne:
Hun er en dyktig FS bruker og NHH har et stort volum på Studentutveksling og bruker FS til
opptak til utveksling. Hun har vært ansatt ved Seksjon for internasjonale relasjoner ved NHH
siden 2015 (FS-bruker siden 2014) og har følgende oppgaver/kvalifikasjoner:
o Ansvarlig for innføring av søknad og opptak til utveksling internt på NHH gjennom
opptaksmodulen i FS. Dette ble innført grunnet det høye volumet studentutveksling
ved NHH (ca. 300 søkere til bachelorutveksling og ca. 300 søkere til masterutveksling
årlig behandles i ett opptak per studienivå)
o Institusjonell Erasmus+ koordinator ved NHH siden 2016 og kunnskap om EMREX og
EWP-prosjektene. Har innført både EMREX og Online Learning Agreement
o NOREK/Nordplus koordinator ved NHH
o Aktiv i digitalisering av prosesser som kan/bør digitaliseres grunnet det høye
studentvolumet ved NHH, f. eks knyttet til forhåndsgodkjenning av kurs på utveksling
o Alt arbeid knyttet til utveksling ved NHH er lokalisert sentralt hos Seksjon for
internasjonale relasjoner, inkludert studentutveksling gjennom Erasmus+. Stort
volum studenter inn og ut, ca. 550 studenter ut årlig og ca. 450 inn.
o Har oversikt over alle prosesser knyttet til utveksling inn og ut ved NHH ettersom alt
er lokalisert i den seksjonen hun jobber på
o Har ansvar for gjennomgang av rapporter i FS knyttet til utveksling ved NHH for å
sjekke at alt stemmer overens før rapportering til DBH og internt



VID har foreslått Inger Marie Hognestad som nytt medlem av ekspertgruppen, og skriver
følgende om henne:
Inger Marie Hognestad har vært ansatt som internasjonal koordinator/rådgiver
internasjonalisering fra 2006 i tidligere Diakonhjemmet Høgskole, og jobbet med
studentutveksling både innenfor og utenfor Erasmus+ programmet siden da. Siden juni 2018
har hun vært seksjonsleder for internasjonalt kontor i VID.
Hognestad har vært bruker av FS siden systemet ble innført ved UiO i 1996, da hun jobbet
som studiekonsulent ved institutt for sykepleievitenskap på UiO. I VID er det primært
utvekslingsmodulen i FS som brukes av internasjonalt kontor. Hovedtyngden av utveksling i
VID er praksismobilitet.
VID har fra 2016 som første institusjon i Norge innført organisering av mobilitet ved hjelp av
verktøyet Mobility Online, som er utviklet av SOP i Østerrike, som også er med i/partner i
utviklingen av Erasmus Without Paper. Hognestad er interessert i å følge utviklingen av
digitalisering av mobilitetsadministrasjon og bidra til at utviklingen av FS tar hensyn til
behovet både for teoristudier og praksisstudier i utlandet. Hognestad ønsker også å bidra til
at merverdien i systemer som Mobility Online og Move-On tas hensyn til i utviklingen av FS,
evt. ved at FS vurderer samhandling og datautveksling med slike eksterne systemer parallelt
med utviklingen av Erasmus Without Paper.

Units vurdering:
Det er flere sterke kandidater som er forestått som nytt medlem av ekspertgruppen, og flere av dem
har relativt lik erfaring ut fra beskrivelsene som er gitt. Unit ønsker at medlemmene i ekspertgruppen
skal ha bred erfaring med studentutveksling, og at gruppen skal bestå av både private og offentlige
institusjoner. Ekspertgruppen har per i dag syv medlemmer fra utdanningsinstitusjonene, og Unit
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vurderer det derfor slik at det er rom for å ta inn to nye. Basert på opplysningene i beskrivelsene av
de foreslåtte kandidatene og de ønskede kriteriene nevnt over, så innstiller vi både Magdalena
Brekke (UiS) og Inger Marie Hognestad (VID) som nye medlemmer av ekspertgruppen for
studentutveksling.
Forslag til vedtak:
Planleggingsgruppen oppnevner Magdalena Brekke og Inger Marie Hognestad som nye medlemmer i
ekspertgruppen for studentutveksling.
Med vennlig hilsen
Christina Elmar
overingeniør
Gruppe for studieadministrative systemer
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