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a.

i.

Nytt fra Unit
Tjenesteråd for studieadministrative tjenester

Tjenesterådet for studieadministrative tjenester består av følgende medlemmer:
-

Heidi Adolfsen, UiT (leder)
Hans Jacob Berntsen, USN
Espen Fosse, HVL
Anne-Lise Lande, UiO
Christen Soleim, UiB
Heidi Sund, NHH
Camilla Sønstabø Thorkildsen, NMH
Tord Tjeldnes, UiA
Ole-Jørgen Torp, NMBU
Jens Kristian Øvstebø, NSO
Terje Mørland, Unit

Mandat for tjenesterådene:
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/05/Sak_26_20_Vedl
egg_26B_Tjenester%C3%A5denes_mandat.pdf
Unit har overfør Fagutvalget anbefalt at Tjenesterådet gis i oppdrag å legge
premissene for organisering av brukermedvirkning.
ii.

iii.

Ny avdelingsdirektør

Terje Mørland starter 15. juni som avdelingsdirektør for Avdeling for
utdanningstjenester. Han har de siste årene hatt åremålsstilling som direktør for
Nokut, og har tidligere bl a vært forskningsdirektør på UiO.

Undervisningsmodulen

På Planleggingsgruppemøtet i januar ble det skissert at endringene i datamodellen
for undervisningsmodulen var planlagt implementert etter rapporteringsfristen
høsten 2020. Situasjonen er nå litt annerledes slik at disse endringene ikke vil bli
implementert i 2020, men først i 2021. Ny tidsplan vil foreligge over sommeren.
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b.

EMREX, Erasmus Without Paper, DigiRec og EDSSI

i. Emrex

For EMREX er nå Hellas i en testfase for oppkobling av alle universiteter til
nettverket.
Det tyske prosjektet (PIM) som piloterer EMREX er utvidet til 10 universiteter.
Det første tyske universitetet er i produksjon nå med EMREX, og flere er i test.

ii. EWP – Erasmus Without Paper

EWP2.0-prosjektet er ferdigstilt og videreføres i EDSSI-prosjektet.

iii. DigiRec

Rapport på digitalisering av godkjenning av utenlandsk utdanning er nå levert i
form av et White Paper “Digital Student Data & Recognition”. Rapporten er
laget for Eric-Naric-nettverket, der NOKUT inngår som den norske
medlemsorganisasjonen.
Rapport – se eget dokument.

iv. EDSSI-prosjektet

Unit har deltatt i konkurransen i en CEF (EU) – utlysning for å danne en varig
infrastruktur og organisering for studentmobilitet. Prosjektet heter European Digital
Student Service Infrastructure (EDSSI), og ledes av Europen University Foundation
(EUF).

Unit har nå fått positiv beskjed fra kommisjonen om at prosjektet kom best ut i
konkurransen, og tildeles midler. Alle midlene i denne utlysningen er tildelt dette ene
prosjektet.
Utlysningen fra CEF omhandler etablering av en «Core Service Platform» som integrerer
eksisterende løsninger utviklet gjennom Erasmus+ - prosjektene Erasmus Without
Paper (EWP), European Student Card og EMREX. Disse skal kobles opp mot eIDASrammeverket.
Unit har vært partner i EWP og EMREX-prosjektene, med ansvar for datamodellering,
API-spesifikasjoner og teknisk implementasjon (EMREX).
Units ansvar i EDSSI vil være datamodellering, forvaltning av ELMO-standarden, samt
vurdering av sikkerhet og personvern for de tjenestene som inngår i nettverket. I tillegg
deltar Unit i aktiviteter som omhandler beskrivelse av en portal for student-tjenester og
informasjon til en helpdesk-tjeneste. Prosjektet har fått veldig bra score, og punktene
våre på sikkerhet og personvern er spesielt nevnt i vurderingen.
Tjenestene som omfattes av EDSSI vil bli tatt i bruk av hele utdannings-Europa i årene
fremover. Det er veldig spennende at Unit får delta på dette, i en såpass sentral rolle.
Dette passer også godt sammen med vårt nasjonale prosjekt for digitalisering av
studentmobilitet.
Dette setter internasjonalt samarbeid i fokus, med prosjektpartnere som har et felles mål
om digitalisering av studentmobilitet. Vi er helt avhengig av denne type samarbeid for å
få gjennomført dette.
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c.

Møter i Fagutvalget for utdanning 01.04. og 26.05.2020

Se egne referater. Referat fra møte 26. mai ettersendes så snart det foreligger.
d.

Evaluering av FS

Rapport fra Gartner Group – se eget dokument.
e.

NordForum 14.05.2020

Se eget referat og presentasjoner.
f.

Webinarer/kurs høsten 2020

14. mai 2020 gjennomførte Unit et ekstra møte med Planleggingsgruppa ifm ønsket om
at Unit lager grunnkurs i FS på video. Bakgrunnen for møtet var at Unit ønsket å høre
litt mer om bakgrunnen for ønsket, samt hvor høyt dette skal prioriteres opp mot andre
oppgaver, slik som oppdatering av dokumentasjon.
Planleggingsgruppa var samstemte i at det er viktigere å oppdatere dokumentasjonen
enn å lage videokurs.
Det var også enighet om at et grunnleggende innføringskurs i FS ikke trenger å være
omfattende, men helt basis info mtp en overordnet gjennomgang av de ulike modulene,
hva man gjør i et bilde, hvordan kjøre en rutine, hente ut rapport. Videre gjerne en
gjennomgang av hvordan man setter opp hurtigmenyen, søkefunksjonalitet, snarveier og
hurtigtaster m.m.
Et nytt forslag var å gjennomføre webinarer for ulike saksbehandlergrupper ifm større
endringer i FS-klienten. Unit tar dette til etterretning og vil vurdere det ved neste større
klientendring.
Konklusjon: Både UiA og NTNU jobber med å lage korte innføringskurs i FS. NTNU
sitt vil trolig ligge åpent. UiA skal undersøke om deres kurs kan deles. Vi tar en ny
vurdering i planleggingsgruppa på senhøsten 2020 for å se om disse kursene kan dekke
planleggingsgruppas ønske, eller om det er ønskelig at Unit prioriterer å lage et slikt
videokurs.
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