Oversikt over forprosjektets foreslåtte tiltak for Digitalisering av
studentmobilitet
Se under for tiltak gruppert under overordnede, utreisende og innreisende. Arbeidsgruppa er samlet
om disse tiltakene. I tillegg til de konkrete tiltakene er det også enighet om å samle mest mulig av
informasjons-/kommunikasjonsflyten som angår studenten i et samlet grensesnitt. Sekundært i så få
grensesnitt som mulig.
Det røde punktet om Lånekassa er ikke behandlet da det møtet måtte utsettes.

Overordnede tiltak
•

•

Løsning for digital behandling av inter-institusjonelle avtaler (IIA-kompatibelt)
o

Grunnlaget for nesten all studentutveksling er institusjonelle avtaler mellom
utdanningsinstitusjoner. En høy andel utveksling forutsetter et stort antall
institusjonsavtaler. Eksisterende avtaler undergår jevnlig revisjon og nye avtaler
inngås fortløpende. I dag er både avtaleinngåelse og revisjon manuelle prosesser.
Det er behov for en etterrettelig og brukerorientert løsning for dette arbeidet, som
vil gi oppdatert og korrekt informasjon om utvekslingstilbud til studenter og
publikum. Europakommisjonen har laget applikasjonen IIA-manager (InterInstitutional Agreement) som skal ivareta dette behovet innenfor Erasmusnettverket. Det forutsettes at en nasjonal løsning er kompatibel med IIA.

o

Gevinstene ved tiltaket er kvalitativ kontroll i arbeidsprosessen,
effektiviseringsgevinsten som følger av en autoritativ datakilde, samt korrekt
informasjon til studenter og øvrig publikum.

Prosessverktøy som ivaretar informasjon som knytter seg til avtaler (tilsvarende EpN)
o

Dette tiltaket knytter seg tett til behandling av inter-institusjonelle avtaler. Det er
behov for en systematisk behandling av informasjon man ønsker å publisere i
tilknytning til den enkelte avtale. Dette kan være generell informasjon som
partnerinstitusjonens studiested, by og land, visumbestemmelser, skolepenger og
rapporter fra tidligere utvekslingsstudenter. I dag blir slik informasjon behandlet i
manuelle prosesser. Det er behov for en etterrettelig og brukerorientert løsning for
dette arbeidet, som vil gi oppdatert og korrekt informasjon om utvekslingstilbudet til
studenter og publikum. Da informasjon om studier og utveksling i økende grad
publiseres fra FS er det avgjørende at løsningen har god FS-integrasjon.

o

Gevinstene ved tiltaket er kvalitativ kontroll i arbeidsprosessen,
effektiviseringsgevinsten som følger av en autoritativ datakilde, samt korrekt
informasjon til studenter og øvrig publikum.
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Tiltak for utreisende mobilitet
•

•

•

Søknad om utveksling integreres i utdanningsplan/StudentWeb
o

Sektoren mangler en god søknadsløsning for utveksling. De fleste FS-institusjoner
benytter seg av opptaksmodulen. Det er en tungvint og uetterrettelig løsning som
krever mye manuelt vedlikehold. Målet om at studentutveksling skal gå fra
unntaksbehandling til normalbehandling krever at vi integrerer utvekslingstilbud i
utdanningsplanen. På denne måten sikrer vi at alle studenter tar et bevisst valg med
hensyn til utveksling. Tiltaket skal sikre at studenter har direkte tilgang til
utvekslingsalternativer via utdanningsplan.

o

Gevinstene ved tiltaket er:
Alle studenter må forholde seg til tilbudet om utveksling via
utdanningsplanvalg

•

Lettere regulering av hvilke utvekslingstilbud som rettes mot bestemte
studieprogram og kull

•

Enkel regulering av valgperioder for utveksling

Automatisere beregning av nominasjonsgrunnlag (progresjon/rangering)
o

Ulike studieprogram har ulike betingelser for nominasjon. Slike betingelser er
normalt progresjonskrav og/eller krav om å ha gjennomført bestemte deler av
utdanningen. Det kan også være behov for rangering basert på karaktersnitt når
utvekslingstilbudet har flere søkere en plasser. Selv om det finnes muligheter for
beregning av progresjon, rangering og forhåndskunnskap mangler en integrert
løsning som beregner de elementene som kan inngå i et nominasjonsgrunnlag for en
bestemt søkergruppe. Manuell beregning av nominasjonsgrunnlag er tidkrevende og
uetterrettelig. Med økt andel utveksling vil det være stor gevinst i å automatisere
beregningen

o

Gevinsten ved tiltaket er effektivisering og kvalitativ kontroll ved nominasjon.

Digital løsning for læringsavtaler (LA)
o

•

•

I de fleste utvekslingsavtaler finnes det en eller annen form for individuell avtale som
definerer det faglige innholdet i utvekslingsoppholdet. Arbeidet med en slik
læringsavtale forutsetter faglig vurdering fra hjemmeinstitusjon, vertsinstitusjon og
student. EUF og Erasmus Student Network har utviklet OLA (Online Learning
Agreement) som digital løsning for læringsavtaler. Vi ser behov for digitale
læringsavtaler utover utvekslingsavtaler som knytter seg til Erasmus +. Vi ønsker
derfor en digital løsning som gir de involverte partene mulighet for å kommunisere,
registrere og kvittere for inngått læringsavtale uavhengig av utvekslingsprogram.
Løsningen må være kompatibel med EWP/OLA.

Lånekassen – støtte til delstudier i utlandet (diskuteres i møtet med Lånekassen)
o

Diskutere grunnlag for søknad om støtte til delstudier i utlandet (er
forhåndsgodkjenning et hensiktsmessig krav?)
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o

Forenkle søknadsprosessen

o

Tilpasse søknadsprosessen ukurante søknadsperioder/-tidspunkt

o

Overta utbetaling av Erasmus-stipend (krever avklaring med Erasmus +)

Tiltak for innreisende mobilitet
•

Forenkle opptaksløsning
o Vi ønsker å tilby en ny løsning for opprettelse av Utvekslingsperson/Student. Å bygge
opptak for innreisende studenter i opptaksmodulen oppleves som tungvint og
unødvendig, da det ikke er snakk om søknader som krever ordinær
opptaksbehandling. Vurderingene som kvalifiserer en utenlandsk student til
utvekslingsopphold gjøres gjerne i nominasjons-prosessen. En ny løsning må ha
funksjon for opplasting/innhenting av learning agreement/læringsavtaler og annet
som kreves for opprettelse av Utvekslingsperson/Student.

•

Standardisere/digitalisere confirmation of arrival/departure
o Vurdere muligheter for å standardisere bekreftelse på ankomst/avreise. Det er en
utfordring at studieopphold, praksisopphold og feltarbeid ikke alle involverer
tilstedeværelse på campus. Det er stor grad av pragmatikk i slike bekreftelser og ofte
brukes det datointervallet som på forhånd er registrert i FS. Vi vil undersøke mulighet
for at dagens ankomst/avreise-bekreftelse kan droppes som krav, og at faglig/annen
dokumentasjon av oppholdet kan være tilstrekkelig. Dette kunne f.eks. være ved
registrering i kortsenteret og eksamensoppmøte.

•

Informasjonsflyt til studentsamskipnader
o Det jobbes med en løsning hvor studentsamskipnadene selv kan hente informasjon
om innreisende studenter, forutsatt akseptanse fra studentene. Det forutsettes at
samskipnadene tar løsningen i bruk.

•

Forenkle opprettelse av person-ID for personer uten norsk fødselsnummer
o SNR-bestilling oppleves som tungvint og tidkrevende. Initiativet for nasjonal studentID tar sikte på en løsning for student-ID som baserer seg på utenlandsk ID innen
2025. Vi er i dialog med UDI om denne problemstillingen. Muligens kan IDproblematikken løses i sammenheng med UDI-søknad om opphold.
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