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Utdanningsplaner: Fra opptak til vitnemål

Dokumentet vil oppdateres fortløpende og inneholder dessuten
lenker til andre dokument
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Utdanningsplaner: Oversikt over tema som berøres
•

Bruksområder
–
–
–

•
•

Hvordan utdanningsplaner er knyttet til program og kull
Begrepet emnekombinasjon
–

•

Endre programtilknytning
Endre kulltilknytning
Ekvivalente emner
Bytte ut ett eller noen få emner
Bearbeide en hel emnekombinasjon

Innpassing av eksterne studier
–
–
–

•

Avhengig av program- og kulltilknytning.
Avhengig av de opplysninger vi vedlikeholder i programmets plan.

Individuelle tilpasninger til plan
–
–
–
–
–

•

Emnekombinasjonshierarkiet.

Hva møter studenten på Studentweb?
–
–

•

Hjelpe studenten gjennom studiet
Verktøy for kontroll og ferdigstillelse av vitnemålsgrunnlag
Generell informasjon om studiets oppbygging

Generell veiledning til godkjenningssaker
Forenklet registrering av forhåndsgodkjent utdanning
Ordinær registering av eksterne studier, inkludert godkjenningssak

Administrativ bruk av utdanningsplan underveis i studiet.
–
–
–

Rapporter
Rutiner
Kontroller
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Utdanningsplaner: Oversikt over tema som berøres
Grader, kvalifikasjoner og dokumentasjon av disse
•

Hva er grad vs. kvalifikasjon?

•

Nye krav til dokumentasjon
–
–
–

Vitnemål, vitnemålsvedlegg og Diploma supplement
Automatisk utveksling av data mellom institusjoner
Framtidig vitnemålsbank

•

Hvorfor er det så viktig å få på plass ny rutine nå?

•

Utdanningsplan og gradoppnåelse
–

•

Kommunikasjon med studenten i sluttfasen
–

•

Avklare innhold i grad før papir skrives

Intern kommunikasjon i sluttfasen
–

•

Hva betyr det at vitnemålsutstedelsen skal være utdanningsplanbasert?

Avklare innhold i grad og andre feil før papir skrives

Hvilke rutiner utføres av eksamenskontoret og hvilke verktøy brukes?
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Hvordan program og studenter er knyttet til utdanningsplan
Program

Knytning mellom program og
utdanningsplan

Student – Bildet utdanningsplan

For begge er kull/år avgjørende
• Kvalitet på bakgrunnsinformasjon er essensielt
• Plassering i riktig kull er viktig

Hvilken utdanningsplan student
er knyttet til finnes i utdanningsplanbildet. Egen knapp –
Emnekombinasjonsbilde
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Utdanningsplan for program slik den ser ut i FS

Ulike typer emnekombinasjoner
• Toppkombinasjon
• Emnekombinasjoner for valg av retning
• Emnekombinasjon som inneholder andre emnekombinasjoner
• Emnekombinasjoner som inneholder emner
• Emnekombinasjoner som inneholder utdanningsplanelementer

Alle program har en struktur som
bør være gjennomtenkt, konsistent
og ‘slitesterk’
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Utdanningsplan slik den ser ut for studenten på Studentweb
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Forutsetning – Bevisst forhold til aktive studieprogram for studenten

Enkeltstudent - Rapport 201.006

Oversikt over alle på program – Rapport 265.002
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Studentbildet

Er studenten registrert på
korrekt program?

Skal studieretning endres?
Endre kull,
studieretning,
overgang

Er studenten knyttet til riktig kull?

Overgang til
utdanningsplanbildet

Sorteringsvalg

Fanen ‘Emner i plan’ er erstattet
meden fane som viser
utdanningsplan. Fordelen er at
en da får med eksterne studier
integrert.
All bearbeiding av utdanningsplan foregår i bildet Utdanningsplan.
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Overgang til diverse andre bilder
og rapporter

Bearbeiding av plan: Utdanningsplanbildet - 1

Underbilder kan aktiviseres og kan vise
følgende :
Dette området viser
utdanningsplanen

•
•
•

Ekstern utdanning
Interne emner studenten har tatt utenom plan
Legge til emne utenom plan som studenten ikke
har tatt
Realkompetanse registrert på studenten

Her kan emner fra plan
eller elementer utenom plan •
hentes inn og bearbeides i forhold
plan
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Bearbeiding av plan: Utdanningsplanbildet – 2 – Framvisning av
utdanningsplan
Valg for å vise koder knyttet til emnekombinasjoner
Klikk her for å se karakterer og meldinger.
Valg for å sortere på termin

Krav:
Studiepoeng definert
som krav i emnekombinasjoner.
Plan:
Hvilke emner og andre
element som studenten
har i planen sin.
Bestått:
Antall studiepoeng som
studenten har bestått og
som er del av
utdanningsplanen.

Grønn hake og rødt kryss angir hva studenten har bestått
eller ikke. Når studenten har grønn hake på toppnivået så er
alt bestått og vitnemål kan utstedes.

11

Bearbeiding av plan
Ekvivalente emner
Bytte ut ett eller noen få emner
Dette benyttes ved mindre endringer i planen. Vi må registrere inn et nytt emne eller
ekstern utdanning i planen samtidig som vi merker emne som erstattes slik at kontroller
fungerer.

Bearbeide en hel emnekombinasjon
Dette benyttes når det er omfattende endringer. Da kan vi manuelt legg inn emner i planen og manuelt godkjenne
hele eller deler av denne.
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Utdanningsplaner: Innpassing av eksterne studier
Innpassing av eksterne studier i utdanningsplan baseres på registreringer i Godkjenningsmodul.
Ekstern utdanning må være registrert før den kan innpasses i utdanningsplan

Generell veiledning til godkjenningssaker
Forenklet registrering av forhåndsgodkjent utdanning
Denne kan brukes når vi har norsk ekstern utdanning som skal innpasse ifølge generell avtale.
Generell avtale må være registrert i FS

Ordinær registering av eksterne studier, inkludert godkjenningssak
Det må registreres en godkjenningssak for individuelt godkjent ekstern utdanning. Det må også finnes en godkjenningssak
i forhold til utenlandsk utdanning som skal overføres til lånekassa.
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Administrativ bruk av utdanningsplan underveis i studiet

https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/programstudent/html/ss-12-3-6.html
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Grader, kvalifikasjoner og dokumentasjon av disse: Hva er grad vs. kvalifikasjon
Kvalifikasjon er et mer omfattende begrep

Kvalifikasjoner
Grader

PPU
Årsstudier?

•
•
•
•
•

Bachelor
Master
Ph.d
…..
……
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Nye krav til dokumentasjon og rutiner – Hvorfor viktig med ny rutine?

Vitnemål, vitnemålsvedlegg og Diploma supplement
–
https://www.uhr.no/_f/p1/id785cf8e-93d2-4243-a5bf0be68641755d/kort_versjon_mal_for_vitnemaal_juli_2013_l_29487.pdf
–
Knytningen mellom program og grad er viktig i denne sammenhengen

Automatisk utveksling av data mellom institusjoner
Forventninger til leveranser fra oss

Hva skjer når
ekstern institusjon
trykker på denne?
Hva får de fra NTNU?

Framtidig vitnemålsbank
Eksempel: http://www.almalaurea.it/en/info/chisiamo
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Vitnemålsrutine basert på utdanningsplaner
Utdanningsplan og gradoppnåelse
Hva betyr det at vitnemålsutstedelsen skal være
utdanningsplanbasert?

Kommunikasjon med studenten i sluttfasen
Avklare innhold i grad før papir skrives

Intern kommunikasjon i sluttfasen
Avklare innhold i grad og andre feil før papir skrives

Hvilke rutiner utføres av eksamenskontoret og hvilke
verktøy brukes?

