
Oppdatert mai/2014 KRE 1 

Vedlikehold av utdanningsplaner 
 

Innhold 
 

1. Hva er en utdanningsplan? .......................................................................................... 2 

2. Utdanningsplanens gyldighet ...................................................................................... 2 

3. Vedlikehold av utdanningsplanen – kontrollrutiner .................................................... 3 

4. Progresjonssamtale ...................................................................................................... 3 

5. Utdanningsplan ............................................................................................................ 4 

6. Å rydde en utdanningsplan .......................................................................................... 6 

7. Interne emner utenom plan ........................................................................................ 10 

8. Ekstern utdanning ...................................................................................................... 11 

9. Kontroller utdanningsplan - Er graden bestått? ......................................................... 12 

10. Erstatte et emne ......................................................................................................... 13 

11. Avgrensing av graden ................................................................................................ 14 

12. Program med studieretninger ..................................................................................... 15 

13. Studenter søkt frem .................................................................................................... 16 

14. Studierettsperiode – student samlebilde .................................................................... 17 

15. Permisjon fra studieprogram – student samlebilde .................................................... 19 

16. Deltidsstudium – student samlebilde ......................................................................... 20 

17. Slutter på studieprogram – student samlebilde .......................................................... 21 



Oppdatert mai/2014 KRE 2 

1. Hva er en utdanningsplan? 

Utdanningsplanene er forankret i Lov om universiteter og høyskoler 

og videre i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved 

universitetet i Bergen. 

 
§ 4.2 Utdanningsplan  
(1) Utdanningsplanen er en kontrakt mellom studenten og 
institusjonen som skal foreligge ved studiestart og skal oppdateres 
og bekreftes av studenten hvert semester for å være gyldig, jf. § 
4.4.3.  
(2) Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om 
institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten og om 
studentens ansvar og forpliktelser overfor institusjonen og 
medstudentene. Utdanningsplanen er også grunnlag for grad og 
vitnemål, jf. kap. 8.  
… 
 
§ 4.2.1 Rettigheter ved gyldig utdanningsplan  
(1) Gyldig utdanningsplan gir studenten rett til å delta i 
undervisning i samsvar med studieplanen for programmet eller 
emnebeskrivelsen for det enkelte emne, herunder plikt til å delta i 
undervisning, obligatoriske undervisningsaktiviteter og annet som 
ifølge studieplanen eller emnebeskrivelsen er obligatorisk.  
… 
 
 
 
 
 

Utdanningsplanen på Studentweb og i FS 
Utdanningsplanen er en visning av hvilke emner som er 
obligatoriske i graden og hvilke valgemner/valg fra liste som 
studenten må fylle graden med.  
Studenten ser utdanningsplanen på studentweb. 
 
Husk at utdanningsplanen kun er en visning av ulike info om 
emnene: 
- eksamensresultatene ligger lagret i Vurderingsmodulen 
- oppmelding til vurdering er lagret i bl.a. underbildet 

Vurd.meld 
- oppmelding/søknad om opptak til undervisning er lagret i 

underbildet Und.meld 
 

 Hvis du feilaktig sletter et emne fra utdanningsplanen, så får 
du det inn igjen med: 
-  Funksjonen «Interne emner utenom plan» (se punkt 7)  
-  Bruke rutine 718002 for å legge til obligatoriske emner i 
graden 
-  Funksjonen «Kontroller utd.plan» (se punkt 9) 

 
 

2. Utdanningsplanens gyldighet 
Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved universitetet i 

Bergen. 
 

§ 4.4.3 Oppdatering og bekreftelse av utdanningsplanen hvert 
semester  
(1) Alle studenter plikter å oppdatere og bekrefte sin 
utdanningsplan, med undervisningsmelding og 

http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html
http://regler.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen/Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen#K4
http://regler.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen/Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen#K4
http://regler.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen/Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen#K4
http://regler.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen/Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen#K4
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vurderingsmelding for semesteret innen 01.09 i høstsemesteret og 
01.02 i vårsemesteret.  
 
(2) Studenter som oppholder seg utenlands i samsvar med 
utdanningsplanen, skal bekrefte denne, også om oppholdet varer 
kortere enn et helt semester. 
 
 
§ 4.8 Terminering av utdanningsplan  
(1) Dersom studenten unnlater å oppfylle sine plikter med hensyn 
til bekreftelse og oppdatering av utdanningsplan, jf. §§ 4.1- 4.7, 
kan ikke utdanningsplanen lenger legges til grunn for kontrakten 
med institusjonen og vil bli terminert. Retten til å studere vil da 
opphøre.  
 
(2) Retten til å studere vil også opphøre dersom: 
a) studenten melder at han eller hun ønsker å avslutte studiet. 
b) studenten får opptak ved et annet studium ved Universitetet i 
Bergen, jf. § 4.2 nr. 3 
 

3. Vedlikehold av utdanningsplanen – 
kontrollrutiner 

På UiB gjennomfører både SA og fakultetet kontrollrutiner gjennom 
året. 
 
Studieadministrativ avdeling (SA) ved FS-gruppen:  

• Avslutter studieretter ved nytt opptak § 4.8 
• Sletter valgfrie emner fra utdanningsplanene, når emnene 

ikke er bestått. 
• Avslutter studieretter når planen ikke bekreftes jf. §4.4.3 og § 

4.8  

 
Fakultetsadministrasjonen, studieseksjonen: 

• Melding til studenter som har emner i utdanningsplanen på 
inneværende semester og ikke er meldt til disse emnene 
(FS718.005). 

• Legger inn emner i plan som er bestått eller som studenten er 
vurderingsmeldt i uavhengig av plan (FS718.002). 
Gjennomføres 1. september for nye bachelorkull. 

 

4. Progresjonssamtale 
Studenter som har et etterslep på 30 studiepoeng eller mer i sin 
utdanningsplan, kalles inn til en progresjonssamtale. 
Utdanningsplanen regnes ikke lengre som gyldig og må justeres  
 

- Hvordan rydde en utdanningsplan, se punkt 6. 
Det kan være aktuelt å utvide utdanningsplanen og endre sluttdatoen 
av studierettsperioden, se punkt 15.  
 

Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved universitetet i 

Bergen. 
§ 4.6 Manglende progresjon i henhold til utdanningsplan 

1) Fakultetet skal snarest mulig ta kontakt med alle studenter 
som ved utgangen av et høstsemester står til rest med 30 
studiepoeng eller mer i forhold til den progresjonen som 
utdanningsplanen angir, og varsle at den ikke lenger kan 
legges til grunn for videre studier. Varsel skal sendes senest 
01.03. Fakultetet og studenten skal deretter i fellesskap 
komme fram til hvilke endringer som må gjøres i 
utdanningsplanen for at den skal være gyldig.

http://regler.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen/Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen#K4
http://regler.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen/Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen#K4
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5. Utdanningsplan 
 

 
Fig 1 Utdanningsplan 
 

1. Student samlebilde – overgang 
2. Kontroller utdanningsplan 
3. Endringsfunksjoner 

4. Godkjenningssak – overgang 
5. Emnekombinasjon – overgang 
6. Utdanningsplanlogg 

7. 201.006 Studentopplysninger 
8. 727.001 Utdanningsplan  
9. 718.002 Gen emner i plan  

1-3 

Venstre del Arbeidsområde 
Høyre del 

4-6 

7-9 
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 Venstre del er selve utdanningsplanen til studenten. Her ser du en oversikt over emnene som inngår i planen, når studenten opprettes vil de 

obligatoriske emnene automatisk komme inn i utdanningsplanen. Studenten velger på Studentweb resten av emnene fra de ulike kategoriene. 
På noen program velger studenten også studieretning/spesialisering via studentweb. 

- Planen er gruppert etter emnekombinasjonen (innføring, spesialisering, valgemner etc.). Du kan hake av for Grupper etter termin 
- Du kan velge å se resultatene på emnene (knappen Resultat i topplinja) 
 

 Arbeidsområdet  
- Her justerer du utdanningsplanen til enkeltstudenter. 
- Feltet er søkbart og du kan søke frem alle studenter på et studieprogram i et gitt kull. Mer i punkt 13. 
 

 Høyre del inneholder mange overgangsknapper og faner: 
- Ekstern utdanning. Viser ekstern utdanning som kan erstatte deler av graden. Registreringen av ekstern utdanning blir gjort på fakultetet. 
- Interne emner utenom plan. Brukes for å legge inn emner i utdanningsplanen. Mer i punkt 7 
- Legg til emner 
- Legg til planelement er deler som skal inngå i graden eller påminningslapper til studenten. Planelementene kan ha studiepoeng, for 

eksempel ved semesterregistrere/bekrefte ved utenlandsopphold.  
- Realkompetanse 
- Studenter søkt frem Mer i punkt 13. 

 
 

1. Utdanningsplan 727.001, anbefales for fullstendig oversikt over innholdet i en individuell utdanningsplan   
2. Gen emner i plan 718.002, brukes for å legge inn emner i en utdanningsplan (mest brukt på fakultetet) 
3. Kontroller utdanningsplan, rapporten kontrollerer om individuell utdanningsplan oppfyller kravene i graden (kun planlagt, ikke bestått) 

 
Emnekombinasjonene er bygd opp av ulike krav. Hvert emne i utdanningsplanen til studenten er knyttet til en kategori/kode som må 
korrespondere med emnekombinasjonen. Overgangsknapp til Emnekombinasjon samlebilde, se punkt 9 Fig.10. 
I tillegg til kategori har emnene en Valgstatus. De mest brukte er: 

          O – Obligatorisk 
          V – Valgfritt 

M1EMNE – Velg minst ett av emnene 
M1MAKS - Velg ett av emnene 
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6. Å rydde en utdanningsplan 
På studentweb er det begrenset hva studentene selv kan gjøre. I registreringsperioden kan de kun gjøre endringer for innværende og kommende 
semester. Dersom en student stryker eller ikke gjennomfører et emne kan hun altså ikke selv flytte det fremover i plan.  
 
Å rydde en utdanningsplan i FS innebærer: 

1. Slette valgfrie emner som ikke er bestått 
2. Slette «velg fra liste»-emner som ikke er bestått 
3. Flytte obligatoriske emner fremover i tid  
4. Endre kategori på emner, dersom et emne kan inngå i flere kategorier. Eksempel: På datateknologi skal STAT101 eller STAT110 inngå i 

spesialiseringen. Dersom en student har bestått begge emnene, skal ett inngå i den valgfrie delen av graden. 
 

 
Fig 2 Utdanningsplan som skal ryddes 
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Fig 3 Endre semester på et emne.  
Dobbeltklikk på emnet (INF100) i venstre del -> emne kommer frem i arbeidsområde -> endre årstall -> lagre 
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Fig 4  Legg inn et emne.  
Høyre del: Legg til emner -> søke på emnekode -> bruk pilknappen for å flytte emnet i inn i Arbeidsområdet -> legg på termin og årstall, samt 
emnekombinasjon-> lagre->…. 
 

 
->….. Emnet kommer inn i planen i Venstre del, under emnekombinasjonen «Informatikkvalg». 
 
Legg merke til: Feltet emnekategori skal automatisk fylles ut for alle emner. Det gir rett gruppering av emnene på vitnemålet.  
Dersom feltet ikke fylles ut, så meld i fra til fakultetet. 
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Fig 5 Slett et emne fra planen 
Dobbeltklikk på emnet i venstre del -> Klikk på emnet i Arbeidsområdet -> Bruk slette rad i toppmenyen. 
 

 
 
Fig 6 Emner uten emnekombinasjon 
Emnene som dukker opp her skal enten slettes eller knyttes inn i planen med en emnekombinasjon. 
Emner som er bestått og ikke lagt i planen finner du i Interne emner uten om plan (høyre del), se punkt 7. 
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Ved endring i masterplaner 
 
Det er viktig å endre årstall og termin på masteroppgaven når en studierett forlenges eller forkortes. Masteroppgaven går over to semester. 1. 
semester: kun undervisningsmelding, 2. semester undervisnings- og vurderingsmelding. 
 

 
 
Fig 7 Masteroppgaven KJEM399, 2014 HØST er første und.termin og 2015 VÅR er Vurd. termin. 
 

7. Interne emner utenom plan 
Dersom studenten har bestått emner på UiB, som ikke er en del av utdanningsplanen, så finner du de i fanen « Interne emner utenom plan» 
 

 
 
Fig 8 Høyre del: Interne emner utenom plan. 
Klikk på pilknappen for å flytte emnet i inn i Arbeidsområdet -> legg på termin og årstall, samt emnekombinasjon-> lagre-> emnet dukker opp i 
utdanningsplanen (venstre del). 
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8. Ekstern utdanning 
 

 
 

                                 
 
Ekstern utdanning knyttes til utdanningsplanen ved å angi Emnekombinasjon og årstall. 
Registeringen av ekstern utdanning gjøres på fakultetet. Det er derfor viktig at det oppgis i innpassingsbrevet hvilken emnekombinasjon det 
eksterne emnet skal inn under i utdanningsplanen. 
 
Studenter som får et nytt opptak (SO eller intern overgang) -> du kan selv hente inn ekstern utdanning som skal inngå som valg emner og/eller 
ex.phil. 
Dersom eksterne emner skal inngå i spesialiseringen MÅ det være et vedtak, innpassingssak, i Ephorte. 
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9. Kontroller utdanningsplan - Er graden bestått?  
 

Den individuelle utdanningsplan sjekkes mot kravene i graden. Kravene i graden ligger i emnekombinasjonen og kontrollen gir tilbakemeldinger 
i forhold til kategoriene i del-emnekombinasjonene. Når vitnemålet skal produseres sjekkes den individuelle planen mot gjeldende 
emnekombinasjon. Obligatoriske emner må derfor aldri slettes fra en utdanningsplan, men de kan erstattes (se punkt 10).  
 
 

 
 

 
Fig 10 Kontroller utdanningsplan 
Høyre del: trykk på knappen Kontroller utdanningsplan -> Boksen Kontroll av utdanningsplan kommer frem -> feilmeldingene i boksen referer 
til del-emnekombinasjonene.  
Bruk Emnekombinasjon samlebilde for å få oversikt over kravene i del-emnekombinasjoneen for den aktulle studenten (varierer mellom 
studieprogram og ofte mellom kull). 
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10. Erstatte et emne 
Programstyret har gjort et vedtak om at et av emne i programmet skal erstattes med et annet emne.  
 
Eksempel: En student på bachelorprogrammet miljø og ressursfag har fått innvilget sin søknad 

      om å bruke RELV101 i graden og få fritak for GEO281. 
 

 
 
Fig 11 Erstatte emne 

1) Dobbeltklikk på emnet som utgår (erstattes), GEO281, slik at det kommer frem i arbeidsområdet ->Fyll ut Erstattet av annet emne: J  
 

 
2) Dobbeltklikk/Hent inn emnet som skal brukes i graden -> knyttes til rett emnekombinasjon 
3) Bruk Kontroller utdanningsplan for å se at du har gjort det rett og at du ikke får feilmelding i boksen, se punkt 9 
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11. Avgrensing av graden 
Bachelorgraden består av 180 SP og mastergraden av 120SP. 
I emnekombinasjonene er det noen ganger hensiktsmessig å oppgi Maksimal vekting på del-emnekombinasjonene. 
 

 
Fig 11 Del-emnekombinasjon med maksimal vekting 
 
 
MERK! Maksimal vekting og valgstatus M1MAKS (se punkt 10) kan gi problemer for enkelte studenter på Studentweb. 
I registeringen for våren 2013 fikk en student på havbruksbiologi problemer med å velge KJEM130 som et valgfrittemne (BAMN-10FRIE) ,  
fordi hun allerede hadde KJEM100 i utdanningsplanen. Feilen er meldt til USIT. 
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12. Program med studieretninger 
 
Pr. våren 2014 har følgende studieprogram studieretninger:  
- Miljø og ressursfag (BATF-MIRE)  
- Geovitenskap (BAMN-GEOV) 
- De fleste masterprogram på fakultetet har studieretninger. 
Studentene søker direkte opptak til studieretningen (SO eller masteropptak) og opprettes med utdanningsplan basert på studieretningen i FS.  
 

 
 
Fig 12 Dobbelklikk på grønn linje i utdanningsplanen -> i arbeidsområdet kommer det frem informasjon om del-emnekombinasjonen. 
 
Bytte retning 
Dersom en student har fått innvilget bytte av studieretning, må du endre Emnekombinasjonen i Arbeidsområdet.  
Videre må emnene som går ut av planen slettes (enkeltvis) og ny plan generes (FS718.001), slik at nye emner legges til. 
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13. Studenter søkt frem 
 

 
 
Fig 13 
Søk på Kull og studieprogram for å få frem en liste med studenter.  
De som markeres med gult har utgått studierett (i høyre del Studenter søkt frem).  
Studenter i permisjon regnes som aktive. 
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14. Student samlebilde  
 
I Student samlebilde angis perioden for studieretten. Bildet ar også en visning av Utdanningsplanen: 
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15. Studierettsperiode – student samlebilde 
 
Årsstudium: studierett i et studieår. Studenten må søke på ny. 
Bachelorprogram: studierett i 6 semester. Perioden forlenges på 
forespørsel. 
Masterprogram: studierett i 4 semester. Egne regler for avkortning 
og utviding    
 
Utvide en studierettsperiode 

1. Sett inn dato for ny periode slutt. Bruk datoene 1.6 eller 1.12. 
Studierettsperioden gir studentene anledning til å 
gjennomføre semesterregistreringen på studentweb.  

Fyll ut feltet Planlagt slutt. Dersom du unnlater å fylle ut Planlagt 
slutt, så vil ikke utdanningsplanen vises på studentweb ved 
registrering for våren 2017 i eksempelet under.  
 
Studentstatus.  
Vi bruker kun noen få av alternativene i nedtrekksmenyen: 

• AKTIV  
• PERMISJON 
• SLUTTET    

Itillegg setter fakultetet FULLFØRT når graden er oppnådd 
og INNDRATT hvis studenten mister studieretten.

  
 

 
   

https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Reglement_og_retningslinjer
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Reglement_og_retningslinjer
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16. Permisjon fra studieprogram – student samlebilde 

Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved universitetet i Bergen. 
 

§ 4.7 Permisjon 
(1) Permisjon for kortere periode enn ett semester innvilges ikke. 
For deltidsstudier, se § 4.5.1  
(2) Studenter på bachelorstudier kan i løpet av studietiden ha 
permisjon i inntil ett år uten å oppgi noen grunn. Studenten må 
melde fra om dette senest ved utløpet av frist for bekreftelse av 
utdanningsplan, jf. § 4.4.3. 

 
 

 

 
 
 
Registrere permisjon i Studieprogramstudent samlebilde: 

a. Permisjon registres i underbildet Perm  
- Velg ny rad, og fyll deretter ut feltene nedenfor. Prosent perm er 

ikke gult, men krever utfylling. Angi årsak om mulig 
b. Feltet studentstatus settes til PERMISJON.  
c. Perioden for studieretten forlenges. Se også punkt 5 ang datobruk. 
d. Fyll ut feltet planlagt slutt slik at det samsvarer med lengden på 

studieretten. 
e. Søk frem igjen studenten. En rød merknad synes nå i øvre del av 

bildet. 
 

 
Fra PERMISJON til AKTIV studentstatus: 
I det i permisjonsperioden utløper blir studenten automatisk aktiv 
igjen. Når studenten er tilbake fra permisjon bør han ta kontakt med 
studiekonsulenten for å planlegge det videre løpet. Det kan innebære 
at rekkefølgen av emnene i planen blir justert. 
 
 
Permisjon = fritak for å betale semesteravgift og bekrefte 
utdanningsplan på studentweb. 

 
 
  

http://regler.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen/Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen#K4
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17. Deltidsstudium – student samlebilde 

Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved universitetet i Bergen. 
 

§ 4.5.1 Deltidsstudier 
Deltid må ordinært tilsvare 50 % studieprogresjon av normal 
studieprogresjon. Studenter som ønsker å studere på deltid må 
innen 01.09 om høsten og 01.02 om våren sende søknad til 
fakultetet om deltidsopplegg. Studenter som får behov for å 
studere på deltid etter den fastsatte fristen, må sende søknaden 
snarest mulig etter at behovet oppsto.  
Innvilget deltid skal korrigeres i utdanningsplanen. 
Registrere deltid i studieprogramstudent samlebilde 

a. Underbildet Progresjon. Velg ny rad, og fyll deretter ut 
feltene nedenfor.  

b. Planlagt slutt og periode på studierett forlenges 
tilsvarende.  

      Deltid i to semestre gir et ekstra semester. 
 
Denne registreringen gir ingen direkte utslag i studenten sin 
utdanningsplan. Et tilrettelagt deltidsstudium setter du opp manuelt i 
ved å endre på tidspunktene (årstall og semester) for emnene i 
utdanningsplanen. 

 

 
 
 
 

http://regler.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen/Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen#K4
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18. Slutter på studieprogram – student samlebilde 
 
Studenter skal i utgangpunktet kun ha 1 aktiv studierett. Avslutt gjerne studieretter, dersom en student du er kontakt med har mer enn 1 aktiv 
studierett. Et viktig unntak er studenter med ordinær studierett på et annet fakultet, som i tillegg har hospitantstudierett på ÅRMN for å ta 
realfagsemner.  
 
 
 
Studieprogramstudent samlebilde: 
a. Studieprogramstudent samlebilde 
b. Studierettperioden = dagens dato  
c. Studentstatus endres fra AKTIV til SLUTTET 
d. Legg inn en merknad. 
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