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Område 1 

 
1.1 Rekrutterings- og informasjonsarbeid – eksternt – målgruppe: potensielle søkere 
Innføring av standardiserte systemer medfører økt arbeidsmengde når det gjelder publisering av diverse informasjon – selv om mye etterhvert 

kan gjenbrukes. 

UA              Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 

faggruppeansvarlig Christen Soleim 

 Ledelse av redaksjonsrådet for 

studieinformasjon 

 Overordnet redaksjonelt ansvar / 

Redaktørfunksjon: 

o Påse at informasjonen kvalitetssikres 

o Påse at UiBs satsningsområder 

reflekteres i informasjonen 

o Legge til rette for målgruppetilpasset 

informasjonsstruktur 

o Påse at informasjonen til enhver tid er 

oppdatert 

o Påse at informasjonsspråket er enhetlig 

og i tråd med UiBs språkpolitikk 

o Påse at informasjonsmateriell er i tråd 

med UiBs grafiske profil 

o Sørge for at informasjonen blir tilpasset 

de enkelte målgruppene og justert i 

samsvar med erfaringer og 

tilbakemeldinger 

 Oppdatere informasjon om sentrale 

tjenester ved UiB 

 

Delegert redaktørfunksjon 

 Påse at 

fakultetets/instituttenes/programmenes 

informasjon er i tråd med UiBs 

rekrutteringspolitikk/føringer fra 

Redaksjonsrådet 

 Medlem av Redaksjonsrådet 

 Koordinere informasjonen om fakultetets 

studietilbud (jfr. studieadministrativ 

kalender – se 3.1 Saksbehandling, 

sekretærfunksjoner) 

 Innhenting av informasjon fra 

institutt/program 

 Følge opp instituttenes/programmenes 

leveranser 

 Videreformidling av produsert materiell 

til UA  

 Brukerstøtte 

 

Produksjonsansvar 

 Informasjon om årsstudiet 

 Kontaktinformasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produksjonsansvar 

 Produsere målgrupperettet informasjon om 

studietilbud i samsvar med UiBs 

rekrutteringspolitikk/føringer fra 
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Rekruttering 

• Overordnet ansvar 

– Påse at UiBs handlingsplaner for 

studentrekruttering følges 

– Koordinere iverksettelsen av UiBs 

handlingsplaner: 

• Deltakelse på utdanningsmesser 

• Deltakelse på skolebesøk 

• Distribusjon av 

informasjonsmateriell 

• Annonsering av studietilbudet 

– Evaluere og måle effekten av 

rekrutteringstiltak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kvalitetssikre 

 Innholdet i informasjonen produsert av 

institutter og programmer i fht 

gjeldende lover og regler 

 Påse at informasjonen til enhver tid er 

oppdatert og at nødvendig informasjon 

er publisert (elektronisk og skriftlig) 

 

Formidle til UA/redaksjonsrådet 

 Fakultetets/instituttenes/programmenes 

behov 

 Relevant informasjon om målgruppe, 

realfagenes situasjon etc.  

 

Spesielt om rekrutteringsportalene – se 2.7 

Øvrige elektroniske støttesystem 

 

Redaksjonsrådet 

 Legge inn produsert informasjon om 

emner og studieprogram i FS (se også 2.6 

FS) 

 Kontaktinformasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetssikre 

 Faglig innhold i produsert informasjon 

 Korrekturlese egenprodusert informasjon 

 Sørge for at informasjonen fra 

instituttet/programmet til enhver tid er 

oppdatert og at nødvendig informasjon er 

publisert (elektronisk og skriftlig) 

 

Formidle til fakultetet 

 Instituttenes/programmenes behov 

 Relevant informasjon om målgruppe, 

fagets situasjon etc. 
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Rekruttering (utover standard 

informasjonsmateriell) 

Må samordnes med UiBs handlingsplan for 

rekruttering og skje i dialog med UA og 

formidlingsavdelingen 

 

Generell rekruttering til realfagene og arbeide 

for økt realfagskunnskap i samfunnet 

 Initiere eller delta i spesielle 

rekrutterings- og formidlingsprosjekter, 

nasjonalt eller lokalt 

 

Potensielle søkere til bachelorstudier 

 Utarbeide policy for spesielle 

rekrutterings- og formidlingsprosjekter og 

bistå instituttene i arbeidet med disse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potensielle søkere til masterstudier 

 Rekruttering av internasjonale studenter – 

her må vi avvente sentral handlingsplan 

om temaet 

 

 

Rekruttering (utover standard 

informasjonsmateriell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potensielle søkere til bachelorstudier 

I liten grad konkrete tiltak. Unntak: 

 Skoleklasser som kommer på besøk – evt. 

i samarbeid med Skolelab’en 

 Katalysatorrolle for spesielle prosjekter, 

først og fremst for fag med dårlig 

rekruttering. Konkrete prosjekter må 

diskuteres med Formidlingsavdelingen, 

UA og fakultetet med tanke på policy, 

samarbeid og å få tilført 

ressurser/kompetanse. 

 

Potensielle søkere til masterstudier 

 Rekruttering fra høgskoler: 

 Ta initiativ til samordning av 

studietilbud med tanke på overgang til 

masterstudier ved MN-fakultetet uten 

forlenget studietid 
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Potensielle søkere til PhD-utdanningen 

 Her må vi avvente PhD-portalen 

 Rekruttering av internasjonale studenter – 

her må vi avvente fakultetets arbeid med 

Graduate Schools 

 Sikre kontinuerlig dialog med 

relevante høgskoler 

 Holde orienteringsmøter for studenter 

ved relevante høgskoler  

 Rekruttering av internasjonale studenter 

– her må vi avvente sentral handlingsplan 

om temaet 

 

Potensielle søkere til PhD-utdanningen 

 Her må vi avvente PhD-portalen 

 Rekruttering av internasjonale studenter 

– her må vi avvente fakultetets arbeid 

med Graduate Schools 

 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseutvikling 

Delta på tilbud fra Personal og 

økonomiavdelingen, bl. a. Presentasjonskurs i 

regi av Program for læringsforskning 

Kompetanseutvikling 

Delta på tilbud fra Personal og 

økonomiavdelingen, bl. a. Presentasjonskurs i 

regi av Program for læringsforskning 

Kompetanseutvikling 

Opplæring i målgrupperettet informasjon 

Tiltak 

Gjennomføre en evaluering av 

rekrutteringsportalene sett fra 

studieveiledernes ståsted 

Gi opplæring i målgrupperettet informasjon 

Tiltak 

Bruke studielunsjen som fakultetets 

redaksjonsråd 

Oversette det som er nødvendig, til engelsk. 

Tiltak 

Gi instituttene rettigheter til å oppdatere 

kontaktinformasjon 
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1.2 Informasjonsarbeid – eksternt – målgruppe: søkere 
 

UA Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 

Utsendelse 1. juni 

 Innledende tekst i brosjyren som sendes ut 

Utsendelse av opptaksbrev 

 

Følgende innhold i 1. juni-utsendelsen: 

 Utforme påmeldingsskjema med veiledning 

 Utarbeide fakultetsspesifikk tekst i 

brosjyren som sendes ut 

 

Opptaksbrev 

Utarbeide innholdet i opptaksbrev for 

fakultetets program 

 Gi bidrag til og kvalitetssikre 

informasjonsmateriell som sendes fra 

UA. Særlig Matematisk institutt. 

 

 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseutvikling 

           

Kompetanseutvikling 

 
Kompetanseutvikling 

 

Tiltak Tiltak 

Utvikle et nettbasert påmeldingsskjema 

Tiltak 

 
1.3 Opptak 
 

UA   Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 

 Avviklingen av NOM-opptak Informasjon: 

Søkerhandboka, informasjonsbrev og 

skjema 

 Utsending av opptaksbrev  

 Forarbeidet og tildeling av studierett til 

Griegakademiet 

 Registrering av søknader til norskkurs 

 Vurdering av generell studiekompetanse 

for privatister, hospitanter m.m. – 

Opptak til bachelorprogram, integrerte 

masterprogram og årsstudium (NOM-opptak) 

 Forberede sak til studiestyret med antall 

plasser på ulike program + årsstudiet 

(endringer som får budsjettmessige 

konsekvenser tas i forbindelse med 

budsjettbehandlingen) 

 Medlem av opptakskomité 

 

Opptak til bachelorprogram og integrerte 

masterprogram 

 Diskusjonspartner i fht. antall 

studieplasser og prioritering for egne 

program (P) 

 Sørge for at det er en kontaktperson i fht. 

opptak  
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SEVU/FU/Diverse 

 Vurdering av generell studiekompetanse 

for norske, nordiske og utenlandske søkere  

 Vurdering av realkompetanse og 

dispensasjonssøknader for norske, nordiske 

og utenlandske søkere 

 Vurdering av kvalifikasjonene for 

gjestestudenter utenom avtaler  

 Sørge for intern informasjonsflyt (UA-fak) 

vedr. opptaksfaglige spørsmål 

 Restetorget – UA foretar opptaket, som en 

del av NOM-opptaket 

 

Overgang/internopptak (kun via 

Søknadsweb)  - NY 

 Utlysning av opptaket 

 Skrive avslagsbrev for ikke-kvalifiserte 

søkere 

 Kjøre opptaket i FS etter vurdering ved 

programmene 

 

 

 

 

 

 

 

Opptak på grunnlag av realkompetanse 

 Medlem av opptakskomité 

 

 

Restetorg/Suppleringsopptak 

 Melde inn ledige studieplasser til UA 

 Medlem av opptakskomité 

 

Hospitanter (eksterne og interne) 

 Behandle søknader og gjøre nødvendige 

registreringer i FS 

 

Opptak til master 

 Ta imot søknader (unntak: søkere med 

utenlandsk utdanning. De skal til UA fra 

01.01.05) 

Overgang/internopptak (kun via 

Søknadsweb) - NY 

 Orientere fakultetet om eventuelle 

ledige plasser 

 Vurdere, evt. poengberegne og rangere 

søkere 

 Oversende liste til fakultetet med 

oversikt over svarstatus 

 Skrive avslagsbrev til de som ikke får 

plass eller ikke er kvalifisert 

 Skrive opptaksbrev 

 Bistå studenten i arbeid med ny 

utdanningsplan i FS 

 

Opptak på grunnlag av realkompetanse 

 Sørge for at det er en kontaktperson i fht. 

opptak  

 

Restetorg/Suppleringsopptak 

 Diskusjonspartner i fht. ledige 

studieplasser 

 

Hospitanter (eksterne og interne) 

 Kjenne til hospitantordningene 

 

 

Opptak til master 

 Vurdere faglige kvalifikasjoner, foreta 

poengberegning og rangere søkere 

 Kommunisere med andre program 
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 Registrere søkere i FS (unntak: søkere 

med utenlandsk utdanning. Gjøres av UA 

fra 01.01.05) 

 Vurdere opptaksgrunnlag (omfang) og gi 

avslag til de som ikke er kvalifisert 

(unntak: søkere med utenlandsk 

utdanning. Gjøres av UA fra 01.01.05) 

 Oversende søknadene for videre 

behandling hos masterprogramstyrene 

 Kjøre opptak i FS etter tilbakemelding fra 

programmene 

 

Opptak til kvoteprogrammet 

 Formidle antall ønskede plasser, antall 

ledige plasser og eventuelle forsinkelser 

til UA 

 Fordele kvotene mellom instituttene 

 Skrive opptaksbrev 

Se også 1.10 Internasjonal studentmobilitet 

 

 

Opptak til dr. grad – se under PhD-

administrasjon 

 

 

 

 

Informasjon til søkere – se under 1.2 

Rekrutterings – og informasjonsarbeid – 

eksternt. 

søkeren også har søkt på - NY 

 Skrive opptaks- og avslagsbrev 

 Registrere opptak og avslag i FS 

 Videre oppfølging overfor de som takker 

ja til studieplassen 

 

 

 

 

 

 

 

Opptak til kvoteprogrammet 

 Oppgi antall ønskede plasser, antall 

ledige plasser og eventuelle forsinkelser 

til fakultetet 

 Vurdere søknader og sette opp 

rangeringsliste. Oversende denne til 

fakultetet 

Se også 1.10 Internasjonal studentmobilitet 

 

Opptak til dr. grad – se under PhD-

administrasjon 

 

Opptak av gjestestudenter uten avtaler -Se 

1.10 Internasjonal studentmobilitet 

 

Informasjon til søkere – se under 1.2 

Rekrutterings – og informasjonsarbeid – 

eksternt. 
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Informasjon til de som er tatt opp – se under 

1.7 Informasjonsarbeid - internt 

 

Informasjon til de som er tatt opp – se under 

1.7 Informasjonsarbeid - internt 

 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseutvikling 

Delta i nasjonale/internasjonale nettverk 
Kompetanseutvikling 

Delta i UiBs opptaksnettverk 
Kompetanseutvikling 

 

Tiltak Tiltak 

Oversette det som er nødvendig, til engelsk. 
Tiltak 

Oversette det som er nødvendig, til engelsk. 

 
1.4 Studentmottak     
              

UA Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 

 Koordinering, utsendelse av 

informasjon til norske søkere  

 Koordinering, utsendelse av 

informasjon knyttet til mottak, til 

norske og alle kategorier av 

utenlandske som er tatt opp som 

studenter 

 Koordinering, introduksjonskurset for 

utenlandske  

 Koordinering av norskkurs  

 Booking, introduksjonskurset for alle 

kategorier av utenlandske studenter 

 Koordinering av velkomstfesten i 

Grieghallen 

 Koordinering av møtevirksomhet i 

Grieghallen 

 Koordinering av utstillingsområdet i 

 Mottak av studentene på fakultetet - 

koordinering 

 Ansvar for studieretter og administrasjon 

av disse 

 Beredskap for div. problemer 

 Arrangere mottaksmøte i Grieghallen 

 

Koordinere klassemottaket 

 Skaffe rom 

 Kursing av klasseledere 

 Sette opp program for klassemottaket og 

gjøre nødvendige avtaler (bibliotek, IT-

opplæring…) 

 Sørge for informasjonsmateriell til alle 

klasselederne 

 Sørge for materiell til klassene 

(studieteknikkhefte, studiehåndbok…) 

 Gi bidrag til og kvalitetssikre 

informasjonsmateriell som sendes fra 

UA. Særlig Matematisk institutt. 

 Informasjon i portalene og på infotavler 

om alt som skjer i semesterstarten 

 Organisere oppfriskningskurs i 

matematikk- Matematisk institutt 

 Skaffe klassedere (I) 

 Stille kopimaskin til rådighet for 

klasseledere (I) 

 Stille på studieveiledertorg (I) 

 Beredskap for div. problemer 

 Studieplanveiledning – ”akuttveiledning” 

– nye og viderekomne studenter 
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Grieghallen 

 Utvikling av programhefte for første 

studieuke(r) (norsk og engelsk) 

 Koordinering av fadderaktiviteter for 

norske og alle kategorier av 

utenlandske studenter 

 Ansvar for innhold på UAs stands i 

Grieghallen 

 Ansvar for webinformasjon til nye 

studenter, struktur, innhold (sosiale og 

kulturelle aktiviteter) 

 Ansvar for praktisk tilrettelegging, 

oppfølging og veiledning av 

utenlandske studenter 

 Ansvar for FS- registrering av 

utenlandske studenter 

 Ansvar for plassering av utenlandske 

studenter på norskkurs 

 Ansvar for å sørge for forskuddslån for 

kvote/NORAD-studenter 

 Ansvar for oppfølging av utenlandske 

studenter i forhold til personnummer, 

politi og lånekasse 

 Ansvar for henting og oppfølging av 

NORAD/Kvote-studenter 

 Ansvar for mottak, Kvote/ NORAD-

studenter på Fantoft 

 Ansvar for oppfølging av, og service 

for de utenlandske studentene i 

forbindelse med introduksjonskurset 

 Henge opp klasselister 

 Kontakt med Filosofisk institutt 

 Avklare antall ex.phil.-grupper 

 

Legge timeplan for førstesemesterstudentene 

 Engasjere studenter til fordelingsarbeidet 

(mange nok og for lang nok tid) 

 Fordeling i matematikkgrupper 

(hovedfordelingen i forb. med fordeling i 

klasser) 

 Fordeling i kjemigrupper (hovedfordeling 

i forb. med fordeling i klasser) 

 Fordeling i ex.phil-grupper 

 

Koordineringsansvar for informasjon!  

 ”Informasjonspakke” FAQ (OSS) til alle 

ved fakultetet som møter studenter 

 

Programmottak 

 Plassere tidspunkt for programmottak 

 Utsending av brev i etterkant til de som 

ikke møtte 

 Koordinere og følge opp evalueringen av 

mottaket 

 

Årsstudiestudenter 

 Arrangere informasjonsmøter, dele ut 

materiell (studiehåndbok, 

studieteknikkhefte…) 

 Arrangere studieveiledertorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmottak 

 Lage program for mottaksmøte på 

program (P) - NY 

 Oversikt over frammøtte (P) - NY 

 Skaffe rom til programmottaket (P) - 

NY 
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 Ansvar for Koordinering av aktiviteter 

i Grieghallen i forhold til Utdanning i 

Bergen 

 Mediaprofilering av mottaksuken     

 ”Akuttveiledning” – nye og viderekomne 

studenter 

 Ansvar for liste over begynneremner som 

kan velges av ”alle” i første semester 

 

Utenlandske studenter 

 Emnepåmelding for utenlandske studenter 

– sikre at dette blir gjort 

 

 

 

 

 

 

Masterstudenter 

 FS-prosedyrer i forbindelse med opptak – 

se 1.3 Opptak og 1.6 Felles Studensystem 

 Åpning av nøkkelkort (student-

ekspedisjonen - reserve for instituttet) 

 

 

 

 

 

 

 

Viderekomne studenter 

 Emnepåmelding (se 2.6 Felles 

Studentsystem) 

 

 

 

 

 

 

 

Utenlandske studenter 

 Veiledning – mye individuelt – økende 

mengde i fht. i dag 

 Arrangere/delta på felles mottaksmøte for 

alle utenlandske studenter på fakultetet 

(én av de ansvarlige på instittuttnivå er 

ansvarlig for møtet) og ta imot på eget 

institutt/program 

 

Masterstudenter 

 Bestemme i forkant hvilke emner 

utenlandske og norske masterstudenter 

med ekstern utdanning skal ta det 

første semesteret – økt omfang i fht i 

dag 

 Mottaksmøte (se over) for alle nye 

studenter på fakultetet 

 Registrere i FS hvem som har møtt (P) 

 Div. praktisk (åpning av nøkkelkort, 

tildele lesesalsplass) 

 

Viderekomne studenter: 

 Informasjon om fagvalg i god tid før 

emnepåmeldingen – økt omfang 
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Diverse 

 Holde kontakt mot fakultetets fadderstyre, 

yte evt. bistand hvis problemer med å 

etablere nytt fadderstyre. 

 Gi bidrag til, kvalitetssikre og innhente 

bidrag fra instituttene, til 

informasjonsmateriell som sendes fra UA 

 Informasjon i portalene og på infotavler 

om alt som skjer i semesterstarten 

 Delta på stands i Grieghallen 

 Tilgjengelig faklaber og info-PCer med 

terminalvakter 

 Opplæring i datatilgang for studentene 

(SEBRA, Mi Side og Classfronter, 

Studentweb) 

 Infomøte for institutt/program i mai om 

semesterstarten 

 Gjennomføre spørreundersøkelse om 

studieplaner, årsaker til start av studier… 

(HAAS) 

 Oversikt over ulike kategorier studenter 

(utsatt studiestart) og sørge for nødvendig 

informasjon 

 Revidere utdanningsplaner og 

informasjonsansvar i fht dette (P) - 

NY. 

 Håndtere permisjonssøknader - NY 

 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseheving Kompetanseheving Kompetanseheving 

Tiltak Tiltak Tiltak 
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 Prosjekt mot FS for å unngå mye manuell 

jobbing i sortering, undervisnings- og 

eksamenspåmelding, inkl. mulighet for 

elektronisk svarskjema 

 Vurdere sammenslåing av 

evalueringsskjema og spørreskjema om 

studieplaner osv. 

 Avklare emnepåmelding for utenlandske 

studenter 

 Utarbeide et evalueringsskjema for 

mottaket samlet (klassemottak, 

programmottak o.a. som skjer den uken) 

 

Oversette det som er nødvendig, til engelsk 

Masterprogrammene definerer ”pakker” av 

lokaler som studentene på programmet skal 

ha tilgang til. Info om dette sendes 

kortsenteret slik at studenter med denne 

studieretten får automatisk tilgang. 

 

Oversette det som er nødvendig, til engelsk 
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1.5 Læringsmiljø     
Læringsmiljøutvalget (LMU) har definert begrepet ”læringsmiljø” som de samlede fysiske, psykiske, sosiale og velferdsmessige forhold som 

tilrettelegger for den enkeltes studiesituasjon. De fleste av de ulike sidene ved læringsmiljøet blir i dag ivaretatt av Utdanningsutvalget, EIA, 

AMU, HMS-avdelingen, UA (studiekvalitet, funksjonshemmede studenter, m.m.), SiB. Det er ikke mye som skal inn her i 

fakultetets/instituttenes kolonner fordi mye står under bl.a. Studiekvalitet/Kvalitetssikring av undervisningen/utdanningen, Studentmottak og 

Arealsaker. I forbindelse med innføringen av §44 i UogH-loven, ble det satt økt fokus på læringsmiljø. Det forventes derfor økt innsats fra 

studieadministrasjonen på dette feltet. 
 

UA Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 

 Målsetning: Studentene ved fakultetet skal 

trives og mestre studiene 

 Tilby realfaglig studieteknikkopplæring 

for studenter 

 Organisere et godt, sosialt og informativt 

studentmottak (se under Studentmottak) 

 Sørge for tilgang til datautstyr og relevant 

generell programvare for 

bachelorstudentene (IT-ansvarlige) 

 Sørge for leseplasser til bachelorstudenter 

 Sørge for kollokvierom 

 Tilrettelegge for studentorganisasjonenes 

virksomhet 

 Ta læringsmiljøsaker opp i studiestyret 

 Kjennskap til universitetets og SiBs 

læringsmiljøtiltak og -tjenester (jfr. 

Studieveiledning) 

 Evt. bidra i universitetets og SiBs 

læringsmiljøtiltak og -tjenester 

 Rapportere om status og tiltak i 

utdanningsmeldingen 

Målsetning: Studentene ved institutt/program 

skal trives og mestre studiene 

 Tilby fagspesifikk 

studieteknikkopplæring for studenter 

 Organisere et godt, sosialt og informativt 

studentmottak (se under Studentmottak) 

 Sørge for tilgang til datautstyr og relevant 

programvare for masterstudentene (IT-

ansvarlige) 

 Sørge for leseplasser til masterstudenter 

 Tilrettelegge for fagutvalgenes/andre 

studentorganisasjoners virksomhet 

 Ta læringsmiljøsaker opp i 

programstyrene 

 Kjennskap til universitetets og SiBs 

læringsmiljøtiltak og -tjenester (jfr. 

Studieveiledning) 

 Evt. bidra i universitetets og SiBs 

læringsmiljøtiltak og -tjenester 

 Rapportere om status og tiltak til 

fakultetets utdanningsmelding 
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 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseheving Kompetanseheving Kompetanseheving 

Tiltak Tiltak Tiltak 

 
1.6 Informasjonsarbeid – internt – målgruppe: eksisterende studenter 
Med Informasjonsarbeid internt menes informasjon av veiledningskarakter presentert i former som har større grupper studenter som målgruppe, 

ikke enkeltstudenten. Men det er allikevel svar på spørsmål enkeltstudenten har og ellers må oppsøke studieveileder for å få svar på.  

NB! For UA vil ansvaret for den delen av dette punktet som ikke går inn under Studentportalene, ligge primært hos studieveiledertjenesten 

Innføring av standardiserte systemer medfører økt arbeidsmengde når det gjelder publisering av diverse informasjon – selv om mye 

etterhvert kan gjenbrukes. 

UA              Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 

NB! For UA vil ansvaret for den delen av dette 

punktet som ikke går inn under 

Studentportalene (se 2.7 Øvrige elektroniske 

støttesystem), ligge primært hos 

studieveiledertjenesten (se 1.8 

Studieveiledning) 

 

Målsetning: 

Sikre at studentene har tilgang på informasjon 

om fakultetets utdanningstilbud og lovverk 

som regulerer utdanningen, slik at de kan gjøre 

kompetente valg 

 Ansvar for å tilrettelegge for at studentene 

får informasjon om studiemuligheter ved 

fakultetet 

 Ansvar for å informere om regelverk, 

overgangsordninger, studiestøttesystemer, 

frister og lignende 

 Finne virkemidler for dette som til enhver 

tid er hensiktsmessige 

 

 

 

 

 

Eksisterende tiltak knyttet til målsetningen for 

Målsetning: 

Sikre at studentene har tilgang på informasjon 

om programmet og lovverk som regulerer 

utdanningen, slik at de kan gjøre kompetente 

valg (for institutter som har ansvar for/deltar i 

flere program, har instituttene ansvar for det 

som omtales her, for instituttets totale 

programtilbud) 

 Ansvar for å informere om programmet 

generelt 

 Ansvar for å informere om spesielle krav 

og valgmuligheter i programmet 

 Ansvar for å informere om eventuelle 

overgangsordninger som gjelder 

studentene på programmet 

 Finne virkemidler for dette som til enhver 

tid er hensiktsmessige 

 

Eksisterende tiltak knyttet til målsetningen 
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dette punktet og for ansvar definert under 1.8 

Veiledning og 1.10 Internasjonal 

studentmobilitet: 

Studentportaler (se under 2.7 Øvrige 

elektroniske studiestøttesystemer) 

 

Fakultetets informasjonsuke 

 Initiere og motivere I/P for arbeidet  

 Informere om informasjonsuken til 

studentene 

 Organisere bransjedagen 

 Arrangere spesielle møter  

 Koordinere og tilrettelegge for instituttorget  

 Koordinere timeplan for I/P sine 

informasjonsmøter 

 

Informasjonsmøter 

 I forbindelse med mottak av nye studenter: 

Se under 1.4 Studentmottak 

 Arrangere spesielle møter 

 

 

 

 

Undervisningskatalog 

 Produsere, trykke og distribuere 

 

 

 

 

for dette punktet og for ansvar definert under 

1.8Veiledning og 1.10 Internasjonal 

studentmobilitet: 

Studentportaler (se under 2.7 Øvrige 

elektroniske studiestøttesystemer) 

 

Fakultetets informasjonsuke 

 Planlegge og bemanne 

instituttets/programmets stand på 

instituttorget 

 Arrangere informasjonsmøter om 

programmet 

 

 

 

 

Informasjonsmøter 

 I forbindelse med mottak av nye 

studenter: Se under 1.4 Studentmottak 

 Regulære møter for programstudentene 

utover i studiet  

 Informasjonsmøter for nye 

masterstudenter 

 

Undervisningskatalog 

 Legge inn undervisningsdata i FS 

 Kvalitetskontroll av undervisningsdata i 

katalogen, kontaktinformasjon og 

eksamensplaner 
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Studiehåndbok 

 Produsere, trykke og distribuere  

 Ansvar for fakultetets felles informasjon og 

informasjon om årsstudiet 

 

 

Informasjon fra studieveileder 

 Koordinere og hente inn informasjon fra 

I/P og studentorganisasjoner 

 Produsere og distribuere, skriftlig og på 

portalen 

Studiehåndbok 

 Ansvar for å formidle korrekt 

informasjon om egne emner/program via 

FS og direkte til fakultetet 

 Lese korrektur 

 

Informasjon fra studieveileder 

Produsere nyttig/interessant stoff for 

studenter på I/P eller på fakultetet generelt 

 

 

 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseutvikling 

Delta på tilbud fra Personal og 

økonomiavdelingen, bl. a. Presentasjonskurs i 

regi av Program for læringsforskning 

Kompetanseutvikling 

Delta på tilbud fra Personal og 

økonomiavdelingen, bl. a. Presentasjonskurs i 

regi av Program for læringsforskning 

Kompetanseutvikling 

Delta på tilbud fra Personal og 

økonomiavdelingen, bl. a. Presentasjonskurs i 

regi av Program for læringsforskning 

Tiltak Tiltak  
Arbeide for at UA får ansvar for å tilrettelegge 

for informasjon om studiemuligheter ved hele 

UiB 

Gjøre det enklere for nye studenter og 

besøkende å finne fram, f.eks. kart inne i 

bygningene, oppgi både navn og adresse på 

bygninger 

Oversette det som er nødvendig, til engelsk 

Tiltak 
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1.7 Ekspedisjon og skranketjenester     
Her er berre teki med det som er skranketenester, ikkje alt det som vert gjort av dei som sit i eksedisjonen, då det er omhandla under andre tema. 

UA Fakultetssekretariatet v/Studentekspedisjonen 

NY 

Institutt (I)/program (P) 

 karakterutskrifter på norsk/eng elsk 

 registrering av ekstern utdanning  

 student-status-rapporter  

 endring/annullering av 

eksamensmelding  

 registrering av navneendring  

 utlevering av studielån  

 ut- og innlevering av hjemmeeksamen  

 Utlevering og mottak av relevante skjema 

for realfagsstudentar 

 Tinging av rettleiartime 

 ”Lettare” rettleiing 

 Tilvising til alle relevante instansar 

 Opning av tilgang til bygg for studentar der 

automatiske rutiner ikkje virkar, eller for 

medlem av studentorganisasjonar ved 

fakultetet 

 Utstede bekreftelser til studenter 

 Ansvar for kopimoglegheiter (ev. fax og 

scanning) for lågaregradstudentar 

 Romtinging for studentorganisasjonar og 

liknande 

 Utleveringar/innleveringar av skriftlige 

oppgaver/labjournaler/vurderinger/evalueri

nger og lignende der det er hensiktsmessig 

 Betalingsterminal (salg/betaling av 

kopikort, ekskursjoner, undervisningsutstyr 

og lignende) 

 Påmelding til studentekskursjoner når 

hensiktsmessig 

 Kontaktsted for endring av 

undervisningsgrupper når hensiktsmessig 

 Generell skrankeservice 

 Inn/utleveringar av skriftlige 

oppgaver/labjournaler og lignende 

der det er hensiktsmessig 

 Påmelding til studentekskursjoner 

 Kortopning for masterstudentar og 

egne studentorganisasjonar.  

 Hittegods (unntak: Institutter i 

Realfagbygget. De skal levere til 

stud. eksped.) 

 Henvise til egen studieveileder eller 

Studentekspedisjonen 

 Kontaktsted for endring av 

undervisningsgrupper 
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 Hittegods i Realfagbygget 

 

Se for øvrig 3. 4 Arealsaker 

 Servicenivå 

Primærmålgruppe: Bachelor-/årsstudiestudenter 

Studentekspedisjonen skal hjelpa med utfylling av 

skjema og hjelp med studentportal, søknadsweb, 

studentweb etc. (evt tilvisa til terminalvakter), men 

ikkje vera ”katalog” for studentane. 

Studentene skal kunne forholde seg til ett sted.  

Servicenivå 

Primærmålgruppe: Master- og PhD-

studenter 

Instituttekspedisjonane skal hjelpa 

studentane med div. instituttrelevant info og 

tilvising 

 

Kompetanseheving 

Eget program i regi av Personal og 

økonomiavdelingen 

Kompetanseheving 

Eget program i regi av Personal og 

økonomiavdelingen 

Kompetanseheving 

Eget program i regi av Personal og 

økonomiavdelingen 

Tiltak 

Oppdatering av skjema for søknad om 

parkeringsløyve 

Tiltak 

Knytte studentekspedisjonen til et eventuelt 

informasjonssenter, se tiltak under 1.8 

Studieveiledning 

Oversette det som er nødvendig, til engelsk. 

Tiltak 

 
1.8 Studieveiledning 
 

UA Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 

Veiledning defineres her som utvidet 

”studentveiledning som hjelper studenter i å få 

et overblikk og finne fram i systemet, dvs det 

omfatter verken faglig veiledning eller 

yrkesveiledning 

 Skal veilede om: lover, regler, opptak, 

lånekassen (kjenne til),  

 Skal kjenne til ALLE studieprogrammene 

 Studieveiledning med god kjennskap til 

egne program og tverrfakultære program 

fakultetets fagmiljø er med i. Vite om 

andre fakulteters studieprogram 

 Skal tilby generell studieveiledning, dvs 

lover, regler, grader og opptak 

 Veilede og vise muligheter om veivalg 

 Ansvar for veiledning på administrative 

Studieveiledning 

 Studieveiledning med inngående 

kunnskap om egne bachelor- og 

masterprogram og tverrfakultære 

program instituttet er med i (økning i 

fht. i dag) 

 Kjennskap til andre bachelor- og 

masterprogram ved fakultetet (inkl. 
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med opptakskrav og -rammer.   

 Studenten skal forvente å bli videresendt til 

RIKTIG instans          

 Kjenne prosedyrer for godkjenning av 

ekstern utdanning, innpassing og 

permisjoner, men skal ikke være operativ 

på disse temaene.                                                                 

 

Arbeidet med funksjonshemmede studenter 

innebærer både veiledning i 

universitetssystemet og rådgiving i forhold til 

tilrettelegging av studier. 

For å dekke de viktigste oppgavene til 

tjenesten er rådgiving tatt med under 

ansvarsområder. 

 

 UA har et operativt ansvar for 

internasjonale studenter. 

 UA har en koordinerende rolle i forhold til 

studieveiledertjenesten ved UiB 

 

rutiner for overgangsordninger, 

innpassing, frister og permisjoner knyttet 

til egne studieprogram 

 Skal kunne veilede om/henvise til 

studentvelferdstilbud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tverrfakultære program fakultetets 

fagmiljø er med i) (økning i fht. i dag) 

 Inngående kjennskap til emner ved eget 

institutt 

 God kjennskap til støttefag/-emner ved 

andre institutt 

 Veilede og vise muligheter om faglige 

veivalg  

 Kunne veilede om overgang til andre 

program - NY 

 Kjennskap til lover, regler, forhold 

knyttet til opptak og lignende 

 Veiledning på administrative rutiner 

for overgangsordninger, 

hospitantordninger, innpassing, frister 

og permisjoner knyttet til egne 

studieprogram (økt i fht. i dag) 

 Ansvar for veiledning på administrative 

prosedyrer omkring master- og dr. 

gradsutdanning 

 Studieveiledning av master- og 

doktorgradsstudenter (økt pga økt 

krav til oppfølging) 

 Potensielle studenter fra vgs. (se også 

under ekstern informasjon) 

 Veiledning av utenlandske studenter 

(se under 1.10 Internasjonal 

studentmobilitet) – økt i fht. i dag 

 Skal være oppdatert på arbeidsmuligheter 

for egne studieprogram 
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Forebyggende veiledningsarbeid/”Masse-

veiledning” - se 1.6 Informasjon – internt. 

Målgruppe: eksisterende studenter) 

 

”Heng”-samtaler - se 2.4 

Studieløpsadministrasjon 

 

Innpassing 

 Faglig veiledning i fht. innpassing – vil 

øke i fht. i dag 

 Søknadsinformasjon 

 

Diverse praktisk informasjon 

 Velferdstilbud for studenter 

 ”Hvem, hva, hvor” 

 

Forebyggende veiledningsarbeid/”Masse-

veiledning” - se 1.6 Informasjon – internt. 

Målgruppe: eksisterende studenter) 

 

”Heng”-samtaler - se 2.4 

Studieløpsadministrasjon 

 Servicenivå 

Skal ikke være ”kurator”, men skal kunne 

takle ”den vanskelige samtalen” og kunne 

henvise videre 

 

Servicenivå 

Grad av kjennskap til forhold/program/emner 

utenfor eget institutt avhenger av nærhet til 

eget/egne program 

Skal ikke være ”kurator”, men skal kunne 

takle ”den vanskelige samtalen” og kunne 

henvise videre 

Henvisningskunnskap om SiBs tilbud, 

Lånekassen (sted, web) og lignende 

Kompetanseutvikling 

Kompetansehevingsprogrammet for 

studieveiledere ved UiB 

Kompetanseutvikling 

Kompetansehevingsprogrammet for 

studieveiledere ved UiB 

Opplæring i veiledningspedagogikk 

Kompetanseutvikling 

Kompetansehevingsprogrammet for 

studieveiledere ved UiB 

Opplæring i veiledningspedagogikk 

Oppdatering om lovverk og rammer 
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Tiltak Tiltak 

Oversette det som er nødvendig, til engelsk. 

Gi informasjon for å forebygge/styre 

veiledning av enkeltstudenter 

Utrede eventuell etablering av et 

studieveiledningssenter (Informasjonssenter) 

Tiltak 

Gi informasjon for å forebygge/styre 

veiledning av enkeltstudenter 

 

1.9 Karriereveiledning  
 

UA Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 

Hører med til generell studieveiledning (UA)  

 Skal kjenne til Kandidatundersøkelsene 

bl.a. 

 Skal kjenne til 

arbeidsmulighetene/karriereretninger i 

grove trekk for kandidater med 

realfagsutdanning, herunder resultater fra 

Kandidatundersøkelsene 

 Skal kunne veilede på generelt nivå om 

innhold i studiet avhengig av studentens 

karriereplaner/-ønsker og kunne veilede 

om fag- og emnesammensetning i studiet 

for studenter som ønsker en 

lærerutdanning innen realfag 

 Samarbeide med Karrieresenteret om 

spesielle karriereveiledningstiltak for 

studentene på fakultetet 

 Kjenne til Karrieresenterets tilbud 

 Skal kjenne til karriereretninger generelt 

for kandidater med realfagsutdanning og 

arbeidsmulighetene for eget 

fag/studieprogram, herunder resultater fra 

Kandidatundersøkelsene 

 Skal kunne veilede på generelt nivå om 

innhold i studiet avhengig av studentens 

karriereplaner/-ønsker og kunne veilede 

om fag- og emnesammensetning i studiet 

for studenter som ønsker en 

forskerkarriere eller lærerutdanning innen 

fagområdet 

 Kjenne til Karrieresenterets tilbud 

 Servicenivå Servicenivå 
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Kompetanseutvikling 

Opplegg i samarbeid med Karrieresenteret ?  
1
           

Kompetanseutvikling 

Opplegg i samarbeid med Karrieresenteret?  
Kompetanseutvikling 

Opplegg i samarbeid med Karrieresenteret?         

Tiltak Tiltak Tiltak 

 
1.10 Internasjonal studentmobilitet    
Vedrørende arbeidsmengde på institutt/program-nivå: Instituttene har også tidligere hatt noe ansvar for internasjonal studentmobilitet, men 

får nå et mye større ansvar. Dette innebærer at de får en del nye oppgaver de ikke har hatt tidligere, samt at krav om økt omfang på 

internasjonalisering i utdanningen medfører en markert økning av omfang i fht i dag. Hele saksfeltet er derfor markert med halvfet skrift. 

 

UA-Internasjonal studentmobilitet- Fakultetssekretariatet Institutt/Program (grunnivå) 

Generelt   

 Praktisk-administrative oppgåver: 

 Initiativ til samarbeid med fakultet og 

grunnivå rundt internasjonaliseringsarbeid 

 Administrere utvekslingsprogram og -

avtaler 

 Samordning av informasjon om delstudium 

i utlandet gjennom UiB sine avtalar og 

UiBs engelske utdanningstilbud 

 Utvekslingsmodulen i FS: registrering av 

utreisande/innkommande studenter og 

registrering av avtalar 

 Bistand til fakultet og institutt for utvikling 

av tilrettelagte delstudier i utlandet 

 Bilaterale avtaler: tilrettelegging for å lage 

nye avtalar 

Generelt 

 Overordnet ansvar for strategi og 

kvalitetssikring i fakultetets 

internasjonaliseringsarbeid 

 Holde seg oppdatert innen saksfeltet 

 Informere institutt/program om 

relevante internasjonaliseringssaker 

som de ikke får informasjon om fra 

andre steder 

 Påse at det eksisterer 

utvekslingsavtaler/ tilrettelagte 

delstudier i utlandet for alle program 

 I enkelte tilfeller koordinere deler av 

internasjonaliseringsarbeidet ved 

fakultetet, for eksempel 

reisevirksomhet 

Generelt 

 Fagleg-administrative oppgåver og 

rettleiing av inn- og utreisande 

studenter 

 Kvalitetssikring av utvekslingsdata som 

gjelder eget institutt/program (Socrates, 

Nordplus, freemovers, Kvote, Norad 

m.m.) – til rapportering 

 Tilrettelegge for internasjonalisering i 

instituttets utdanningstilbud, 

kvalitetssikre tilbudene  

 Utvekslingsavtalar; ta initiativ til 

etablering samt vedlikehold 

 Rekruttere programstudentene til 

tilrettelagte delstudier i programmet – 

evt. med bistand fra Internasjonal 

                                                 
1
 Karrieresenteret er et tilbud til studenter som ser slutten på studiene og snart skal ut i arbeidslivet med en fersk akademisk utdannelse. 

Karrieresenteret er også et sted der potensielle arbeidstakere og arbeidsgivere kan møtes og knytte kontakt. 
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 Samordning av opptak av internasjonale 

studenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------- 

Studentar inn   

 Kategorier – bachelornivå: Studenter som 

skal ta full laveregrad, Utvekslings-

studenter, Gjestestudenter 

 Kategorier – masternivå: NORAD-

finansierte studenter (utvekslings-

studenter), Kvotefinansierte studenter 

(utvekslingsstudenter), Gradsstudenter, 

Gjestestudenter, Øvrige 

utvekslingsstudenter (delstudier ved UiB), 

inklusive kulturavtalestudenter  

 Kategorier – PhD-nivå: Marie Curie-

 Bistå programmene i promotering av 

internasjonaliseringsaspektet overfor 

tilsatte og studenter 

 Omfangsvurdering av utenlandsk 

utdanning, inkl. bistå instituttene med 

forhåndsgodkjenninger. Unntak: 

omfangsvurdering for søkere til 

mastergradsstudier   

 Registrering  av utenlandsk utdanning i FS 

sin godkjenningsmodul - sjå 2.3 

Innpassing og førehandsgodkjenning 

 Informasjon – her gjelder beskrivelsene 

under punktet 1.1 Informasjon – 

målgruppe potensielle søkere 

 

 

 

----------------------------------------- 

Studentar inn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studentmobilitet og fakultetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------- 

Studentar inn 

 Kategorier – bachelornivå: Studenter 

som skal ta full laveregrad, Utvekslings-

studenter, Gjestestudenter 

 Kategorier – masternivå: NORAD-

finansierte studenter (utvekslings-

studenter), Kvotefinansierte studenter 

(utvekslingsstudenter), Gradsstudenter, 

Gjestestudenter, Øvrige 

utvekslingsstudenter (delstudier ved 

UiB), inklusive kulturavtalestudenter  

 Kategorier – PhD-nivå: Marie Curie-
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”studenter”, kulturavtalestudenter, 

Gradsstudenter (skal ta hele PhD-graden 

ved UiB) 

  

Informasjon – her gjelder beskrivelsene under 

punktet 1.1 Rekrutterings- og 

informasjonsarbeid – eksternt – målgruppe 

potensielle søkere og 1.6 Informasjonsarbeid – 

internt – målgruppe: eksisterende studenter 

 

Søknadsprosess: 

 Utvikle og vedlikeholde alle 

søknadsskjema 

 Motta og registrere alle søkere i 

opptaksmodulen i FS 

 

Opptak: 

 Registrere alle data underveis i søknads- og 

opptaksprosessen 

 Vurdere generell studiekompetanse, 

språkkunnskaper og – for selvfinansierte 

gradsstudenter - omfangsvurdering  

 Informere søkere om prosedyrer ved 

egenfinansierte gradsstudier og sikre at 

søkerne har dokumentert dette før tilbud 

om opptak 

 Sende opptaksbrev som viser hvilke emner 

eller program søkeren tas opp til – eller 

avslagsbrev 

 Varsle program/institutt om når opptaket er 

 

 

 

 

Informasjon – her gjelder beskrivelsene under 

punktet 1.1 Rekrutterings- og 

informasjonsarbeid – eksternt – målgruppe 

potensielle søkere og 1.6 Informasjonsarbeid 

– internt – målgruppe: eksisterende studenter 

 

Søknadsprosess: Ikke ansvar 

 

 

 

 

 

Opptak: 

 Kvoteprogrammet: Fastsette 

opptakskvotene for de studieprogram som 

ønsker å ta opp kvotestudenter – se også 

1.3 Opptak 

 Opptak til PhD-utdanningen: Omfangs- og 

nivåvurdering av opptaksgrunnlag – se 

også 3.2 PhD-administrasjon 

 

 

 

 

 

 

”studenter”, kulturavtalestudenter, 

Gradsstudenter (skal ta hele PhD-

graden ved UiB) 

 

 

Informasjon – her gjelder beskrivelsene 

under punktet 1.1 Rekrutterings- og 

informasjonsarbeid - eksternt – målgruppe 

potensielle søkere og 1.6 Informasjonsarbeid 

– internt – målgruppe eksisterende studenter 

 

Søknadsprosess: Dialog med UA 

 

 

 

 

 

Opptak:  

 Foreslå opptakskvoter og rangere 

søkere til Kvoteprogrammet 

 Opptak til PhD-utdanningen: Se 3.2 

PhD-administrasjon 

 Generelt: vurdere søkernes faglige 

kvalifikasjoner 

 Rettleiing om val av emne før studenten 

kjem til UiB 

 Avgjere kva for emne studentane får 

tilbud om å delta på 

 Gi UA beskjed om hvilke studenter som 

skal tas opp 
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avsluttet 

 Tildele studieretter 

 

Mottak: (foruten UA har også SiB og ANA 

ansvar for dette) 

 Administrere boligsøknader, informere 

studentene og SiB (gjestestudenter gis ikkje 

garanti om bolig) 

 Norskkursøknader behandles av ANA 

(gjestestudenter gis ikkje garanti om plass) 

 Arrangere introduksjonsuke for 

utvekslingsstudentene (gjestestudenter gis 

ikkje garanti om deltakelse på alle 

arrangement) 

 Bistand: semesteravgift, 

semesterregistrering, studentkort, 

brukerkonto 

 

Ekspedisjon 

 Gi brukerstøtte for StudentWeb/Sebra 

 Ta imot og videresende søknader om lån til 

Lånekassen 

 

Veiledning: 

 Besvare, evt. videresende, henvendelser på 

UiBs admission@uib.no-adresse 

 Etter ankomst: mye felles med norske 

studenter, se under 1.8 Studieveiledning og 

1.6 Informasjonsarbeid – internt - 

målgruppe: eksisterende studenter 

 

 

 

 

Mottak: 

 Emnepåmelding for alle kategorier av 

utenlandske studenter – sikre at dette blir 

gjort før fristen utløper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspedisjon: Som for norske studenter (se 

under  1.7 Ekspedisjon og skranketjenester) 

 

 

 

 

Veiledning: 

 Besvare, evt. videresende, henvendelser 

på fakultetets advice@mnfa.uib.no-

adresse 

 Etter ankomst: mye felles med norske 

 

 

 

 

Mottak: 

 Arrangere mottak i uke 2 og 33 for 

internasjonale studenter med fokus på 

faglig informasjon og sosial integrering 

med norske og andre internasjonale 

studenter – NY ( se også 1.4 

Studentmottak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspedisjon:  som for norske studenter - se 

1.7 Ekspedisjon og skranketjenester) 

 

 

 

 

Veiledning:  

 Besvare henvendelser fra potensielle 

søkere 

 For søkere: veilede om valg av emner 

før studentene kommer til UiB 
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Faglig dokumentasjon 

 Skrive ut bekreftelser på studieopphold ved 

UiB, inkl. karakterutskrifter, på forspørsel 

 

----------------------------------------- 

Studentar ut 

 

Avtalestudenter 

 Informasjon for og rettleiing av studenter 

som ynskjer å studere i utlandet gjennom 

UiBs avtaler (praktisk-administrative 

spørsmål) 

 Ta imot søknader til delstudium i utlandet. 

 Behandle alle studentsøknader utenom 

faglige Nordplusnettverk. 

 Følge opp søkere før og under 

utenlandsoppholdet 

 

Beredskapsplan 

Avtalestudenter: 

Administrativ koordinator ved UiB (i praksis 

tilknyttet Internasjonal studentmobilitet) 

registrerer utenlandsopphold i FS og 

oppdaterer ved endringer. 

 

Avtalestudenter og Freemovers:  

 arkivere 

studenter, se under 1.8 Studieveiledning 

og  1.6 Informasjonsarbeid – internt -  

målgruppe: eksisterende studenter) 

 

 

Faglig dokumentasjon 

 Skrive ut vitnemål og Diploma 

Supplement for studenter som fullfører en 

grad 

----------------------------------- 

Studentar ut 

 Bistå programmene med 

forhåndsgodkjenninger 

 Godkjenning etter tilbakekomst - se 2.3 

Innpassing og godkjenning 

 

 

 

 

 Etter ankomst: mye felles med norske 

studenter, se 1.8 Studieveiledning og 1.6 

Informasjonsarbeid – internt - 

målgruppe: eksisterende studenter 

 

Faglig dokumentasjon: Ikke ansvar 

 

 

 

---------------------------- 

Studentar ut 

 

Avtalestudenter 

 Informasjon og faglig veiledning for 

studenter som ønsker utveksling 

gjennom instituttet sine tilrettelagt 

delstudier eller andre utvekslingsavtaler 

 Prioritere søkere til tilrettelagte 

delstudier 

 Førehandsgodkjenning av studiet 

 

Beredskapsplan 

Freemovere (med forhåndsgodkjenning fra 

UiB):  

 gi studentene generell veiledning og råd 

om personlig sikkerhet før avreise  

 oppfordre studentene på det sterkeste til 

å tegne forsikring for utenlandsopphold  

 samle inn opplysningsskjema/ 

egenerklæring for studenter  
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opplysningsskjema/egenerklæring for 

studenter og makulere dette etter at 

oppholdet er avsluttet  

 kontakte studenter som oppholder seg i 

områder hvor det har oppstått farlige 

situasjoner 

 

 registrere utenlandsoppholdet i 

utvekslingsmodulen i FS og sende 

skjemaet til Verdensrommet før 

studenten reiser ut  

 oppdatere FS ved endringer i 

periode/hjemreisetidspunkt, adresse/e-

postadresse/telefon i utlandet m.m. 

 

For studenter på datainnsamling, feltarbeid, 

kurs eller praksis; se  2.1 

Undervisningsadministrasjon 

Servicenivå-  

mot internasjonale studentar går servicenivået 

fram av sak nr 04/8380 

 

Servicenivå-  

Overfor instituttene: bistå i arbeidet med 

kompetanseheving og omfangsvurdering. 

Ingen rettleiing av studentar inn eller ut 

Arrangerer ikkje eksamen utenfor UiB 

Servicenivå- høgt for studentar på 

tilrettelagte delstudier. Studentar utanom 

avtale må være budde på å gjere mykje av 

arbeidet med tilrettelegging sjølve – sjå elles 

servicenivå definert av UA (sak 04/8380). 

Kompetanseutvikling 

Bygge internasjonal erfaring, delta i 

nasjonale/internasjonale nettverk, delta på 

reiser 

Kompetanseutvikling 

Bygge internasjonal erfaring, delta på reiser, i 

nasjonale/internasjonale nettverk, delta i UiB 

sitt internasjonale forum 

Kompetanseutvikling 

Bygge internasjonal erfaring, delta på reiser, i 

nasjonale/internasjonale nettverk 

Tiltak 

Uvekslingsmodulen må tas skikkelig i bruk 

slik at institutt (og fakultet) kan ta ut rapportar 

over tilgjengelige avtalar 

Tiltak 

Vurdere om IAESTE-praktikantene kan 

omdefineres som utvekslingsstudenter (jfr. 

NTNU) 

Fakultetet set i verk opplæringstiltak mot 

institutta i samarbeid med UA 

Vurdere å lage papirmateriell til bruk under 

ma  kontaktreiser i samarbeid med UA og 

institutt 

Tiltak 
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Område 2 

 
2.1 Undervisningsadministrasjon 
Økende på institutt-/programnivå fordi nye emner og undervisningsformer krever mer koordinering og organisering 

UA Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 

Dette punktet var ikke i UAs opprinnelige 

dokument utarbeidet våren 2003, og er derfor 

ikke fylt ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERELT 

 Utforming og oppfølging av rammeverk 

for instituttenes arbeid med 

undervisningsadministrasjon (for 

eksempel tidskategorier) 

 Eksamensadministrasjon – sjå 2.2 

Eksamensadministrasjon 

  

  

 

GENERELT (ikkje emnespesifikt) 

 Produksjon og revidering av 

informasjonsmateriale for ekstern og 

intern bruk. (Sjå også punktene 1.1 og 1.6 

om informasjonsarbeid) 

 Eksamensarbeid - sjå 2.2 

Eksamensadministrasjon 

 

SPESIELT (emnespesifikt) 

Før undervisningsperioden startar: 

 Samle inn oversikt over emne som skal 

undervisast det kommande semesteret 

(kursansvarlege, spesielle ønskjer om 

tider/rom etc.)  

 Innlegging i FS av grunnleggjande 

undervisningsdata om desse emna 

(forventa tal studentar, ønskjer om utstyr i 

undervisingsrom, talet grupper, øvingar 

og liknande.)  (se også under Syllabus i 

2.7 Øvrige elektroniske støttesystem) 

 Innsamling av informasjon pensumbøker 

og pensumlister, formidling av 

pensumbokliste til biblioteket, 

bokbestillingar til Studia (forventa tal 
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studentar på kurset). 

 Utlysing av gruppeleiarstillingar; 

vurdering av søknader, intervjurunde med 

dei mest aktuelle søkjarane, utsending av 

svarbrev, opplæring av dei som tek i mot 

tilbod om jobb, ordne praktiske detaljar 

omkring kursmateriale (lån av 

pensumbok, eksamenshefte, ymse 

rekvisita med meir). Ordne tilgang til 

gruppeleiarlesesal. 

 Undervisningsbudsjett – se 3.3 

Undervisningsbudsjett og statistikk 

 Oppdateringar av kurssider på 

studentportalen (utlegging av pensumliste, 

meldingar om detaljar omkring oppstart 

med meir). 

 

Under undervisningsperioden: 

 Inndeling på grupper (første førelesing) 

 Listeføring (i FS) i samband med 

innlevering av obligatoriske oppgåver (der 

dette ikkje er gitt til 

studentekspedisjonen). 

 Oppfølging av gruppeleiarar. 

 Administrere ekskursjoner, feltkurs,  

labkurs, undervegsvurderinger m.m. 

 Handsaming av søknadar om dispensasjon 

frå eventuelle obligatoriske 

element/undervegsvurderingar på grunn 

av kollisjonar med andre kurs (feltarbeid 
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BEREDSKAPSPLAN: 

 arkivere skjemaene og makulere disse etter 

at oppholdet er avsluttet  

 kontakte grupper som oppholder seg i 

områder hvor det har oppstått farlige 

situasjoner 

 

 

 

 

 

 

og liknande). 

 Ordne med praktiske detaljar omkring 

sensor for kurs som skal ha det. 

 Kurs-/emneevaluering. 

 Eksamensadminstrasjon – sjå  2.2 

Eksamensadministrasjon 

 

Etter at undervisningsperioden er ferdig: 

 Oppfølging av evalueringsrapporter (fra 

studenter, faglærere, gruppelærere og 

sensorer) (sjå òg 2.5 

Studiekvalitet/Kvalitetssikring av 

undervisninga/utdanninga) 

 Etterarbeid: sjå 2.2 

Eksamensadministrasjon 

 

Beredskapsplan (NY) 

Studentar på datainnsamling, feltarbeid, 

kurs eller praksis 

 gi studentene generell veiledning og 

råd om personlig sikkerhet før avreise  

 oppfordre studentene til å tegne 

forsikring for utenlandsopphold  

 informere studentene dersom det 

finnes særskilte feltinstrukser ved 

instituttet og mottaksinstitusjonen  

 definere studentens administrative 

koordinator ved 

instituttet/studieprogrammet dersom 

veileder ikke kan fungere som dette  
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 samle inn opplysningsskjema/egen-

erklæring for studenter  

 registrere utenlandsoppholdet i FS og 

sende skjemaet til Verdensrommet før 

studenten reiser ut  

 oppdatere FS ved endringer i 

periode/hjemreisetidspunkt, adresse/e-

postadresse/telefon i utlandet m.m. 

 

Studentorganisert gruppereise og 

gruppereiser organisert av UiB 

 definere administrativ koordinator ved 

instituttet/studieprogrammet  

 ta imot gruppeskjema, 

opplysningsskjema/egenerklæring for 

studenter, informasjon om 

kontaktperson, samt reisedetaljer fra 

gruppen  

 sende gruppeskjema, 

opplysningsskjema/egenerklæring for 

studenter, samt reisedetaljer fra 

gruppen til Verdensrommet før gruppen 

reiser ut  

 beholde kopi av gruppeskjema og 

reisedetaljer fra gruppen 

 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseheving Kompetanseheving Kompetanseheving 

Tiltak Tiltak 

Arbeide for at det opprettes flere grupperom 

Oversette det som er nødvendig, til engelsk 

Tiltak 
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Vurdere gjenninnføring av 3-gangersregelen 

knyttet til eksamen 

 
2.2 Eksamensadministrasjon 
 
UA Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 

 Kontroller og justeringer i forbindelse med 

eksamensmeldingene  

 Forberede eksamensavvikling                          

 Koordinere og sette opp eksamensplan for 

5 av fakultetene samt noen av eksamenene 

på MED. og ODONT 

 Eksamensgjennomføring – 

hjemmeeksamen og skoleeksamen. 

 Saksbehandling i fbm med sen meld., møtt 

uten å være meldt, etc. 

 Kvalitetskontroll sensur, overføring av 

endelige eksamensresultater til FS-

eksamensprotokoll 

 Registrere ekstern utdanning i FS 

 Interfakultær cand.mag. grad og 

Diploma Supplement  

 Utarbeide faste eksamensplaner – 

herunder også 

midtsemestervurderinger – noe økende 

 Saksbehandle særordninger til 

eksamen – veilede – noe økende 

 Ta imot eksamensoppgaver og eventuelle 

ordbøker fra instituttene og sjekke at alle 

formalitetene er i orden (iht. 

eksamensplan, målform, antall kopier). 

Levere eksamensoppgaver til UA senest 2 

dager før eksamen. 

 Kvalitetssikre kontrollen av at nødvendige 

krav er oppfylt for de som melder seg til 

mastereksamen 

 Utskriving av vitnemål og Diploma 

Supplement 

 Oppfølging av eksamensreglement 

 Klagebehandling 

 

 

 Sjekke forslag til faste og endelige 

eksamensplaner 

 Produsere eksamensoppgaver 

 Kopiering av eksamensoppgaver 

 Pakke, merke og bringe 

eksamensoppgaver og eventuelle 

ordbøker til fakultetet senest 4 dager før 

eksamen. 

 Brev til studentar som ikkje oppfyller 

obligatoriske krav for å ta eksamen 

 Organisere muntlige eksamener, herunder 

rapportere hvilke studenter som ikke 

møtte 

 Organisere mastereksamener 

 Kontrollere at nødvendige krav er 

oppfylt for de som melder seg til 

mastereksamen 

 Ansvar for eksamensprotokoll og 

registrere sensur i FS 

 Ta ut resultatliste over eksamen fra 

FS og slå denne opp 

 Sensoroppnevning – fullført på 

instituttnivå 
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 Arkivering av eksamensoppgåvetekst og 

evt. løysingsforslag 

 Arkivering av studentane sine 

eksamenssvar (samt arkivering av 

eventuelle undervegsvurderingar, 

prosjektoppgåver og liknande). 

 Klagebehandling 

 Mappevurdering og 

midtsemestervurdering – NY* 

 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseutvikling 

Delta på tilbud fra Personal og 

økonomiavdelingen, bl. a. Presentasjonskurs i 

regi av Program for læringsforskning 

Kompetanseutvikling 

 
Kompetanseutvikling 

 

Tiltak Tiltak 

Kompetanseoverføring fra 

fakultetssekretariatet til instituttene 

 

Tiltak 

Innføre kvalitetssikringsrutine for arbeid 

knyttet til eksamensoppgaver 

Kompetanseoverføring fra 

fakultetssekretariatet til instituttene 
*Følge opp pågående arbeid om 

mappevurdering/midtsemestervurdering initiert fra UA 

okt. 2004 

 
2.3 Innpassing og godkjenning 
                  

UA Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 

 Norske utdanninger: Registrering av 

eksterne studiepoeng  

 Utenlandske utdanninger: Registrering 

av eksterne studiepoeng etter 

Ansvar for søknadsskjemaer 

Ansvar for informasjon om retningslinjer og 

mal for svarbrev 

 

 

 

 

 



 

 

 

Appendiks til Innstilling fra undergruppe for studieadministrasjon 35 

godkjenning fra fakultetet. Innpassing av norske utdanninger: 

 Registrering av innpassingssøknad i FS 

 Søknaden oversendes til institutt/program 

til behandling 

 Brev til studenten om hvor søknaden har 

blitt sendt 

 Kopi av søknad med vitnemål og 

karakterutskrifter arkiveres 

 Kopi av innpassingsbrev fra 

institutt/program arkiveres 

 Saken avsluttes i FS 

 

Vurdering av undervisningskompetanse: 

 Registrering av søknad i FS 

 Søknaden oversendes til 

lærerutdanningsutvalget til behandling 

 Kopi av søknad med vitnemål og 

karakterutskrifter arkiveres 

 Kopi av vurderingsbrev fra 

institutt/program arkiveres 

 Saken avsluttes i FS 

 

Forhåndsgodkjenning – se 1.10 Internasjonal 

studentmobilitet 

 

Utenlandske utdanninger: 

 Registrering av søknad i FS 

 Omfangsvurdering (studiepoengsramme) 

og godkjenning av utdanning. Brev til 

student. 

Innpassing av norske utdanninger: 

 Vurdering av fritak/overlapp for alle 

emner som inngår i programmet, også 

emner som undervises ved andre institutt, 

evt. innhente uttalelser fra andre institutt 

 Innpassingsbrev til studenten, med kopi 

til fakultetet og UA. 

 

 

 

 

 

Vurdering av undervisningskompetanse: 

 Vurdering av undervisningskompetanse 

 Brev til studenten, med kopi til fakultetet 

og Inst. for utdanning og helse 

 

 

 

 

 

 

Forhåndsgodkjenning – se 1.10 

Internasjonal studentmobilitet - økende 

 

Utenlandske utdanninger: 

 Faglig vurdering av utenlandsk utdanning 

i forhold til aktuelt program 

 Innpassingsbrev til studenten med kopi til 

fakultetet og UA  
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 Søknaden med kopi av omfangsvurdering 

ekspederes til institutt/program for en 

faglig vurdering og innpassing. 

 Kopi av innpassingsbrev fra 

institutt/program arkiveres 

 Saken avsluttes i FS 

 

Omfangsvurdering og godkjenning av 

utenlandsk utdanning for opptak til PhD-

studium - økende: 

 Søknadene med 

omfangsvurdering/godkjenning 

ekspederes til institutt/program for videre 

behandling etter at omfang og nivå er 

vurdert ved fakultetet (se egne punkt 

under 1.3 Opptak og 3.2 PhD-

administrasjon) 

 

Representant i godkjenningsforum 

 

 

 

 

 

 

 

Omfangsvurdering og godkjenning av 

utenlandsk utdanning for opptak til master- 

og PhD-studium: 

 Videre saksbehandling i forbindelse med 

opptak til master- og PhD-studium (se 

egne punkt under 1.3 Opptak og 3.2 PhD-

administrasjon) 

 

 

 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseheving Kompetanseheving Kompetanseheving 

Tiltak Tiltak Tiltak 

 
2.4 Studieløpsadministrasjon 
                  

UA Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 

 

Dette punktet var ikke i UAs opprinnelige 

dokument utarbeidet våren 2003, og er derfor 

ikke fylt ut. 

Utdanningsplaner (UP) 

 Vedlikehold av eksisterende UP 

(oppdatering ved studieplanendringer) 

 Opprettelse av nye UP 

Utdanningsplaner (UP) - NY 

 Legge inn emner i UP for studenter  

 Legge inn permisjoner, deltid og 

eventuelt endre UP (for studenter) 
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"Heng-samtaler" 

- Teknisk: Hente ut nødvendige data på 

forespørsel fra fak 

 

 Delta på UP-møter med UA. Melde inn 

ønsker og behov for forbedringer. 

Dialog med UA om utvikling av 

systemet. 

 

Skifte av studieprogram - NY 

 Informasjon til studentene om mulighet 

for programskifte 

 Utarbeide/vedlikeholde mal for svarbrev 

fra programmene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Heng-samtaler" - NY 

 Innhente data fra UA på studenter med 

manglende progresjon. Gjelder alle 

studieprogrammer som går gjennom 

samordna opptak (SO). 

 Gjennomgang av prosedyrer i fht. 

forarbeid, gjennomføring og etterarbeid 

i tilknytning til samtalene med de som 

 

 

 

 

 

Skifte av studieprogram - NY 

 Handsaming av  søknader om endring 

av studierett/studieprogram 

 

Bachelor 

 Oppfølgingsmøte for studentar på 

bachelorprogram - NY 

 

Master og PhD 

 Oppfølging av mastergrads- og PhD-

studentar (for eksempel avtale, 

framdriftsplan, prosjektskisse, 

leveringsdato, eventuell nedkorting av 

studietid, permisjonar) – sterk økning 

 Legge inn nødvendige oppdateringar i 

FS – sterk økning 

 

" Heng-samtaler" - NY 

 Sende ut brev til ”heng-studenter” på 

egne program (SO-studieprogrammer) 

 Gjennomføre ”heng-samtaler” for disse 

studentene. 

 Registrere utfallet av samtalen (ikke 

personsensitive opplysninger) i FS og 

foreta nødvendige oppdatering av UP 
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skal gjennomføre dem. 

 Sende lister og prosedyrebeskrivelse til 

I/P. Dette inkluderer brevmal, 

tidsfrister, oppfølgingsprosedyre. 

 Følge opp ÅRMN-studenter. 

 

Tildeling av grad – se 2.2 

Eksamensadministrasjon 

o.l.  

 Eventuelt oppfølgingsarbeid i fht. 

enkeltstudenter 

 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseheving Kompetanseheving 

Utdanningsplaner (UP) 

 Dybdekunnskap om systemet. 

 Kompetanse til å veilede og kurse I/P. 

 

"Heng-samtaler" 

 Opplæring i samtale- og 

veiledningsteknikk 

Kompetanseheving 

Utdanningsplaner (UP) 

 Opplæring i bruk av 

studieprogramstudent samlebilde i FS 

 

"Heng-samtaler" 

 Opplæring i samtale- og 

veiledningsteknikk  

Tiltak Tiltak 

Oversette det som er nødvendig, til engelsk 
Tiltak 

 

 
2.5 Studiekvalitet/Kvalitetssikring av undervisningen/utdanningen 
I dette punktet omtales i stor grad nivåenes ansvar. Studieadministrasjonen har ansvar for saksforberedelse etc i tilknytning til dette. 

UA Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 

Dette punktet var ikke i UAs opprinnelige 

dokument utarbeidet våren 2003, og er derfor 

ikke fylt detaljert ut. 

 

Universitetets utdanningsmelding 

Rekruttering og mottak av studenter  

 Godkjenning av all skriftlig informasjon 

om studietilbud for en gitt periode – økt i 

fht. tidligere 

 Evaluering av rekruttering og mottak av 

studenter ved fakultetet 

(se også under 1.4 Studentmottak og punktene 

Rekruttering og mottak av studenter  

 Kvalitetssikring av all skriftlig 

informasjon om studietilbud for en gitt 

periode – økt i fht tidligere 

(se også under 1.4 Studentmottak og punktene 

1.1, 1.2 og 1.6 om informasjonsarbeid) 
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1.1, 1.2 og 1.6 om informasjonsarbeid) 

 

Studieplanendringer - Planlegging av 

undervisningstiltak og studietilbud 

 Koordinere arbeidet med 

studieplanendringer - gjennomgang av 

studietilbudet med sikte på forbedring og 

korrigering av opplegg og omtale - 2 ganger 

årlig. 

 Studiestyret/fakultetsstyret behandler om 

våren opprettelse og 

nedlegging/sammenslåing av 

bachelorprogram og integrerte 

masterprogram eller studieretninger 

innenfor disse.  

 Studiestyret/fakultetsstyret behandler alle 

andre grunnleggende studieplanendringer 

(program/emne) om høsten før oversendelse 

til Utdanningsutvalget. 

 

Evaluering av undervisningstiltak og 

studietilbud 

 Emneevaluering - Løpende evaluering av 

1/3 av emner som undervises - NY: 

 Vedta prinsipper for hvilke emner 

som skal evalueres 

 Koordinering av evalueringen 

 Programevaluering – Mer omfattende 

evaluering av studietilbudet hvert 4. år - 

NY 

 

 

Studieplanendringer - Planlegging av 

undervisningstiltak og studietilbud 

 Gjennomgang av studietilbudet med sikte 

på forbedring og korrigering av opplegg og 

omtale (mindre studieplanendringer) 2 

ganger årlig. 

 Foreslå å opprette og nedlegge/slå sammen 

bachelorprogram, integrerte 

masterprogram og masterprogram eller 

studieretninger innenfor disse. 

 Foreslå grunnleggende strukturelle 

endringer i studieprogrammene  

 Foreslå revisjon av emneportefølje 

 Legge alle studieplanendringer inn i FS (se 

også 2.6 Felles studentsystem – FS) 

 

 

 

Evaluering av undervisningstiltak og 

studietilbud 

 Emneevaluering - Løpende evaluering av 

1/3 av emner som undervises: 

 Velge emner som skal evalueres i et 

studieår 

 Planlegging og gjennomføring av 

evalueringen 

 Oppfølging av evalueringsresultatet 

gjennom programstyret 
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 Vedta hvilke studieprogram som 

skal evalueres – og når 

 Utarbeide og vedlikeholde nærmere 

retningslinjer for 

programevaluering 

 Rapportering i rapporteringssystemet 

http://utdanningsmelding.uib.no/  - NY 

 Lage samlet evalueringsrapport (emne- 

og programevaluering) til studiestyret - 

NY 

 Utarbeide årlig utdanningsmelding 

(fakultetsrapportering) på grunnlag av 

instituttrapportene, programrapportene 

og statistikk - NY  

 

Delstudium ved utenlandske universiteter - se 

1.10 Internasjonal studentmobilitet 

 

 

 

 

Ekstern sensur 

 Utarbeide og vedlikeholde retningslinjer for 

programsensor 

 Oppnevne programsensorer 

 

 

Rammevilkår – se 2.7 Øvrige elektroniske 

støttesystem, 1.5 Læringsmiljø og 3.4 

Arealsaker 

 Programevaluering – Mer omfattende 

evaluering av studietilbudet hvert 4. år - 

NY 

 Planlegging og gjennomføring av 

evalueringen. 

 Foreslå forbedringer av studiet 

etter resultatet av evalueringen og 

gjennomføre/følge opp foreslåtte 

tiltak 

 Instituttet lager en samlet rapport om 

evaluerte emner og program i 

rapporteringssystemet 

http://utdanningsmelding.uib.no/ 

 

 

Delstudium ved utenlandske universiteter 

 Kvalitetssikre faglig innhold av 

tilrettelagte delstudier i utlandet - NY 
(se også 1.10 Internasjonal 

studentmobilitet) 

 

Ekstern sensur 

 Foreslå programsensorer 

 Oppnevne emnesensorer og 

masteroppgavesensorer 

(hovedprogramstyrets ansvar) 

 

Rammevilkår – se 2.7 Øvrige elektroniske 

støttesystem, 1.5 Læringsmiljø og 3.4 

Arealsaker 

http://utdanningsmelding.uib.no/
http://utdanningsmelding.uib.no/


 

 

 

Appendiks til Innstilling fra undergruppe for studieadministrasjon 41 

 

Pedagogisk tilrettelegging av undervisningen 

 Være med å utvikle 

undervisningsmetodene 

 

 

 

 

Generelt studiekvalitetsarbeid 

 Kunnskap om hva som gir gode 

studieforhold, god studiegjennomføring 

og hindrer frafall blant studenter 

 Koordinere og ta initiativ i 

studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt kvalitetsarbeid 

 Se til at all virksomhet knyttet til studier 

og utdanning ved fakultetet blir evaluert 

og at nødvendige tiltak iverksettes 

 Initiere utviklingsarbeid på alle områder 

og nivå innenfor studieadministrasjon 

 

Pedagogisk tilrettelegging av undervisningen 

 Være med å utvikle 

undervisningsmetodene, bl.a. vurdert i 

fht. fagdidaktikk – tilnærmet NY 

 Sørge for opplæring og oppfølging av 

undervisningsassistenter 

 

Generelt studiekvalitetsarbeid 

 Kjennskap til hva som gir gode 

studieforhold, god studiegjennomføring 

og hindrer frafall blant studenter - NY 

 Koordinere og initiere 

studiekvalitetsarbeid på 

institutt/program (økende), for 

eksempel: 

o Gjennomføre jevnlige møter med 

programstudentene - NY 

o Gjennomføre tiltak som følge av 

resultat i emne- og program-

evalueringer 

 

Generelt kvalitetsarbeid 

 Initiere utviklingsarbeid på alle områder 

og nivå innenfor studieadministrasjon 

 

 Servicenivå Servicenivå 
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Kompetanseheving Kompetanseheving 

Refleks-kurs 

Følge med i universitetspedagogisk 

virksomhet, for eksempel samarbeid med 

Program for læringsforskning 

Delta på studiekvalitetskonferanser 

Kompetanseheving 

Refleks-kurs 

Følge med i universitetspedagogisk 

virksomhet, for eksempel samarbeid med 

Program for læringsforskning 

Delta på studiekvalitetskonferanser 

Tiltak Tiltak 

Oversette det som er nødvendig, til engelsk 
Tiltak 

Tilgang til Refleks 

 
2.6 Felles studentsystem (FS) 
 
UA Fakultetssekretariatet (F) Institutt (I)/program (P) 

Systemeier 

 Systemeieransvar: 

o Drift (bestilling av driftstjenester) 

o Videreutvikling (bestilling av 

videreutvikling) 

o Kvalitetssikring / dokumentasjon, 

prosedyrer 

o Formålstjenelighet / evaluering (sikre 

formålstjenelighet) 

o Opplæring (sikre god opplæring av 

ansatte) 

o Brukerstøtte (sikre god brukerstøtte) 

o Gyldig praksis (sikre at praksis er i 

samsvar med gjeldende lover og regler) 

 

 Studweb: klargjøring, åpning, lukking og 

drifting     

 Datautlevering ifm rapportering DBH,SSB 

Generelt 

 Stabil FS-kompetanse på høyt nivå - 

minimum 2 per fakultet (superbrukere) 

 Målrettet kompetansebygging i FS blant 

administrativt personale 

 Internopplæring og kollegaveiledning, bl.a 

lage og oppdatere ”kokebøker”. 

 

Søknadsweb 

 Kjøre opptak for master- og interopptak 

(se også 1.3 Opptak) 

 

Emnepåmelding 

 Retningslinjer for prioritering av studenter 

i opptaket 

 Første forberedelse av emnepåmelding 

 Sikre at utenlandske studenter er blitt 

Generelt 

 Stabil FS-kompetanse 

 Målrettet kompetansebygging i FS blant 

administrativt personale for å kunne 

utnytte relevante funksjoner 

 

 

 

Søknadsweb 

 Innvilge/avslå søknadene og registrere 

dette i FS (se også 1.3 Opptak) 

 

Emnepåmelding 

 Forberede emnepåmelding 

 Spesifisere eventuelle begrensninger på 

deltakerantall 

 



 

 

 

Appendiks til Innstilling fra undergruppe for studieadministrasjon 43 

m.m 

 Lede/sekretariat for brukergruppene i FS             

 Giroutsending i samarbeid med 

"studenttjenestene"  for nye studenter 

 Tilrettelegge giroinformasjon på nettet for 

de øvrige studentene    

 Tilpasninger og brukerstøtte i fbm 

vitnemålsproduksjon     

 Overordnet systematikk av kodebruk i FS  

 Grensesnitt/datautlevering mellom FS og 

Studentportalen, Classfronter, 

Timeplanlegginssystem, oa 

 Kursvirksomhet 

 Brukerstøtte - for UA og superbrukere ved 

fakultetene 

 SQL-kjøringer  - vedlikehold av databasen, 

både mhp studenter og studietilbud - 

statistikker  

 Utvikling og tilpassing av FS i samarbeid 

med leverandør (USIT) 

 Assistere ved emnepåmelding 

 Vedlikehold av tilgangs- og 

rettighetsregister  

 Sørge for riktig registrering av egne 

studietilbud 

 Vedlikehold av studentstatus 

(opptaksstatus, permisjoner, godkjenninger, 

fritak, o.l.) 

 Kvalitetssikre egne data i forbindelse med 

emnepåmeldt 

 Undervisnings- og eksamensoppmelding 

for førstesemesterstudenter 

 Kjøre opptak 

 

Emner og studieprogram 

 Opprette emne- og studieprogramkoder 

 Opprette undervisningsenhet for hvert 

semester emnet skal undervises 

 

 

 

Utdanningsplaner 

 Opprettelse av utdanningsplaner for 

nye programmer - NY 

 Vedlikehold av generelle ting, bl.a. Del 

I. NY 

(se også 2.4 Studieløpsadministrasjon) 

 

 

Eksamensmodulen – se 2.2 Eksamens-

administrasjon 

 

Doktorgradsregistreringer: 

 Opprette kandidat og tildele studierett 

 Disputasinformasjon 

 Oppnådd grad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emner og studieprogram 

 Ansvar for innlegging av 

publikasjonsinformasjon 

 Oppdatere endringer i emnet etter 

godkjenning i studiestyret 

 Oppdatere undervisningsinformasjon 

 

Utdanningsplaner 

 Legge inn korrigeringer i 

utdanningsplanene etter vedtak i 

Studiestyret - NY 

 Vedlikeholde enkeltstudenters 

utdanningsplaner – NY (se også 2.4 

Studieløpsadministrasjon) 

 

Eksamensmodulen – se 2.2 Eksamens-

administrasjon 

 

Doktorgradsregistreringer 

 Registrere søkere - NY 

 Vedlikeholde informasjon om 

kandidatene (finansiering, 

permisjoner, forlengelser m.m.) – NY 

(se også 2.3 PhD-administrasjon og 2.4 

Studieløpsadministrasjon) 
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rapportering  

 Frita PhD-kandidater for semesteravgift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEREDSKAPSPLAN: 

 Registrere utvekslingsstudenter til 

avtaleuniversitet i utvekslingsmodulen 

 

Godkjenningsmodulen 

 Innpass. Registrering av søknad. 

 Registrering av mastersøkere med 

utenlandsk utdanning for 

omfangsvurdering – økende mengde i 

fht. i dag 

 Registrering av resultat av innpassing 

(fritak og overlapp) 

 Registrering av eksterne studiepoeng. 

 

Utvekslingsmodulen – ikke registreringsansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonsarbeid – se punktene 1.1 og 1.6 

om informasjonsarbeid og 1.7 Øvrige 

elektroniske støttesystem – økt omfang 

 

 

Godkjenningsmodulen – ikke 

registreringsansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvekslingsmodulen 

 Tilknyttet beredskapsplanen (NY): 

registere kategoriene 

 studenter på datainnsamling, 

feltarbeid, kurs eller praksis 

 freemovere (med 

forhåndsgodkjenning fra UiB) 

 oppdatere FS ved endringer i 

periode/hjemreisetidspunkt, 

adresse/e-postadresse/telefon i 

utlandet m.m. 

(se også 1.10 Internasjonal 

studentmobilitet og 2.1 

Undervisningsadministrasjon) 

 

Informasjonsarbeid 

 Vedlikeholde informasjon om emner og 

studieprogram – norsk og engelsk – økt 

omfang 
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Diverse 

 Kvalitetssikre egne data i forbindelse med 

rapportering – se 3.3 

Undervisningsbudsjett og statistikk 

 Delta i brukergruppene knyttet til 

modulene 

 Opprette hospitantstudenter i FS 

 Tildele/endre studieretter (unntak: 

utenlandske studenter – se 1.10 

Internasjonal studentmobilitet 

 Registrering av oppnådde mastergrader 

 Legge inn og vedlikeholde informasjon 

som skal publiseres i portaler, 

timeplanleggingssystem og lignende – 

norsk og ofte engelsk - NY 
 

Kull og permisjoner 

 Legge inn permisjoner, deltid osv. i FS. 

NY 

 

Diverse 

 Kvalitetssikre egne data i forbindelse med 

rapportering (se 3.3 

Undervisningsbudsjett og statistikk) 

 

 

 

 

 

 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseutvikling 

Delta på kurs/nettverk i regi av USIT 
Kompetanseutvikling 

Delta på kurs/nettverk i regi av USIT og UiB 

Opplæring i hvor ting skal legges i FS og 

konsekvenser av innlegging ulike steder 

Kompetanseutvikling 

Delta på kurs/nettverk i regi av UiB og fak. 

Opplæring i hvor ting skal legges i FS og 

konsekvenser av innlegging ulike steder 

Opplæring i doktorgradsmodulen 

Tiltak 

Lage en oversikt over hurtigkoder i FS 

Automatisere fritak fra semesteravgiften for 

Tiltak 

 Gå gjennom ansvarsområdet og definere 

rettigheter i FS 

Tiltak 

 Gå gjennom ansvarsområdet og definere 

rettigheter i FS 
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PhD-kandidater  Avklare rutiner 

 Ta opp med UA krav til dokumentasjon 

fra PhD-søkere som ikke ligger inne i FS. 

Ønsker at UA oppretter dem som 

person/student. 

 Etablere rutiner for åpning av 

Søknadsweb tidlig i semesteret (dvs. 

avslutte opptaket raskt) 

 I samarbeid med UA utvikle en oversikt 

over standard-tilganger i FS for 

studiekonsulenter ved MN-instituttene 

 

 

2.7 Øvrige elektroniske støttesystem  
                  

UA Fakultetssekretariatet (F) Institutt (I)/program (P) 

Syllabus 

 Innlegging/oppdatering av romdata 

 

Studentportaler/Rekrutteringsportaler 

 Overordnet redaksjonelt ansvar / 

Redaktørfunksjon (se under informasjon 

eksternt) 

 Ledelse av redaksjonsrådet for 

studieinformasjon 

 Systemeieransvar: 

o Drift (bestilling av driftstjenester) 

o Videreutvikling (bestilling av 

videreutvikling) 

o Kvalitetssikring / dokumentasjon, 

Syllabus 

 Ansvarlig kontaktperson 

 Koordinere innlegging av 

undervisningsdata 

 Rombestilling og rombooking 

(hovedansvarlig i studentekspedisjonen, 

backup på sekretariatet= ansvarlig 

kontaktperson) 

 

Studentportaler/Mi side og 

Rekrutteringsportaler 

Delegert redaktørfunksjon 

 Påse at fakultetets/instituttenes/ 

programmenes informasjon er i tråd med 

Syllabus 

 Innlegging av undervisningsdata – 

endret – ekstraarbeid i overgangsfasen 

nå 

 Oppdatering av romdata - NY 

 Rombestilling 

 Legge inn endringer underveis i 

semesteret – økt arbeidsmengde 

 

Studentportaler/Mi side og 

Rekrutteringsportaler – økt arbeidsmengde 

 Legge inn i FS spesiell informasjon 

(emneinformasjon, programinformasjon) 

som skal publiseres i portalen(e) – på 
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prosedyrer 

o Formålstjenelighet / evaluering (sikre 

formålstjenelighet) 

o Opplæring (sikre god opplæring av 

ansatte) 

o Brukerstøtte (sikre god brukerstøtte) 

o Gyldig praksis (sikre at praksis er i 

samsvar med gjeldende lover og regler) 

Classfronter 

 Overordnet pedagogisk ansvar 

 Ledelse av kompetanseforum for 

nettpedagogikk 

 Ansvar for kompetanseutvikling for 

vitenskapelig tilsatte 

 Systemeieransvar (som over) 

 

Studentweb 

 Teknisk, utvikling og design: UA. I 

samråd med F. 
 

Sebra – studenter 

 Godkjenne opprettelsen av e-

postkontoer for studenter 

 

UiBs rekrutteringspolitikk/ føringer fra 

Redaksjonsrådet 

 

Medlem i redaksjonsrådet for 

studieinformasjon 

 Formidle fakultetets/instituttenes/ 

programmenes behov til 

UA/redaksjonsrådet 

 

Koordineringsansvar 

 Ansvarlig kontaktperson 

 Ansvar for å sette frister 

 Ansvar for å koordinere opplæring 

 Ansvar for lokale kokebøker 

 

Kvalitetssikringsansvar 

 Innholdet i informasjonen produsert av 

institutter og programmer i fht gjeldende 

lover og regler 

 Påse at informasjonen til enhver tid er 

oppdatert og at nødvendig informasjon er 

publisert 

 Brukerstøtte 

 

Produksjons-/Innleggingsansvar 

 Informasjon om årsstudiet 

 Superbrukerfunksjon med 

editeringsrettigheter på portalen (eksterne 

sider). Vedlikeholde og oppdatere 

informasjon til F og I 

bokmål/nynorsk/engelsk 

 Holde sidene oppdatert til enhver 

tid/vedlikehold - på 

bokmål/nynorsk/engelsk 

 Kvalitetssikre informasjon om egne 

program, emner 

 Publisere meldinger på fakultetets 

hovedside, instituttets side, programmets 

side som gjelder de respektive studentene 

 Legge inn brukere  

 Assistere brukere på eget institutt 

 Rettigheter på alle aktiviteter under I og 

P, emner og grupper tilhørende I og P 

(se også punktene 1.1 og 1.6 om 

informasjonsarbeid). 
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 Rettigheter på alle aktiviteter, emner og 

grupper under F 

 Ansvar for generell informasjon om 

fakultetet/kontaktinformasjon 

 

Classfronter 

 Oppnevning av superbruker(e) 

 Koordinere, motivere bruk av Classfronter 

på fakultetet 

 

 

 

 

Publisering på nett – diverse informasjon 

 

 

 

 

 

Classfronter 

 Koordinere, motivere bruk av 

Classfronter på instituttet - NY 

 Administrativ støtte til forelesere som 

vil bruke Classfronter – NY 

 Superbrukerfunksjon (2 personer som 

bruker CF) 

 

Publisering på nett – diverse informasjon 

 Servicenivå 

Dybdekunnskap om systemene 

 Ressursbesparende 

 Profesjonalitet 

 Utnytte – ikke bare bruke - Office ol 

Servicenivå 

Kompetanseheving Kompetanseheving 

Opplæring i nettpubliseringsverktøy 
Kompetanseheving 

Opplæring i nettpubliseringsverktøy 

Tiltak 

 Utarbeide retningslinjer for eierskap til 

undervisningslokaler– jfr. 

Husleieproblematikken 

 Studieplan- og kursinformasjon må være 

tilgjengelig uten pålogging 

 Utskriftsvennlig versjon av 

undervisningsinformasjon for ulike 

kategorier 

Tiltak 

 Utarbeide retningslinjer for tilgang til 

undervisningslokaler (prioritering) 

 Utarbeide retningslinjer for eierskap til 

undervisningslokaler – jfr. 

Husleieproblematikken 

 Forbedre formeleditoren i Classfronter 

 Nedsette en gruppe som kommer med 

konkrete forslag til forbedringer i 

Tiltak 
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 Studentportal/Rekrutteringsportal 

(sammensetning: vit.ans. fra II, IT-

ingeniør fra fak/II, studieadm., student, 

ELINE)  
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Område 3 

 
3.1 Saksbehandling, sekretærfunksjoner 
                  

UA Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 

 Forvaltning av reglement 

 Kjennskap til alle relevante nasjonale og 

UiB-interne lover og regler (stikkord: 

forvaltningsloven, tjenestemannsloven, 

lovverk omkring utdanning/studier) 

 Utarbeide fakultetets utfyllende 

reglement/retningslinjer og holde dem 

oppdatert og innrapportere dem til UiBs 

regelsamling 

 Veiledning overfor instituttansatte i fht. 

lover og regler 

 Formidling av fakultetets 

reglement/retningslinjer til instituttene 

 

Faste sekretærfunksjoner 

Saksforberedelse og protokollføring for 

 Studiestyret 

 Forskerutdanningsutvalget 

 Enkeltsaker i fakultetsstyret 
 

Deltakelse og evt. sekretærfunksjon, i utvalg 

og komitéer 

 Faste utvalg 

Forvaltning av reglement 

 Kunnskapsbase for instituttet om 

gjeldande reglar for bachelorgrad, 

mastergrad og PHD. – noe økning 

 Kjennskap til universitetsinterne lover 

og regler omkring utdanning/studier. – 

noe økning 

 Utfyllende regler, retningslinjer og 

lignende for institutt/program – noe 

økning 

 

 

 

 

Faste sekretærfunksjoner - økt 

Saksforberedelse og protokollføring for 

 Programstyrer 

 Forskerutdanningsutvalg 

 Enkeltsaker i fakultetsstyret 

 

Deltakelse og evt. sekretærfunksjon, i 

utvalg og komitéer - økt 

 Faste utvalg 
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 Ad hoc-utvalg (arbeidsgrupper, 

styringsgrupper, referansegrupper m.m.) 

 Tilsettingskomitéer for administrative 

stillinger 

 

 

Høringer 

 Svare på UiB-interne eller nasjonale 

høringer, evt. etter høringsrunde på 

instituttene 

 Fakultetsinterne høringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknadshandsaming av diverse søknader, se 

1.3 Opptak, 2.1 Undervisnings-

administrasjon, 2.3 Innpassing og 

 Ad hoc-utvalg (arbeidsgrupper m.m.) 

 Tilsettingskomitéer for administrative 

stillinger 

 

 

Høringer 

 mellomledd mellom eksterne 

høyringsutsendarar (t.d. UFD
2
, Nokut

3
, 

NFR
4
, SIU

5
, UHR

6
 og så vidare) eller 

interne høyringsutsendarar 

(Universitetsstyret, sentrale råd og utval, 

avdelingane under 

sentraladministrasjonen - spesielt 

utdanningsavdelinga - eller lokale 

fakultets/institutthøyringar) og dei 

relevante lokale instansar 

(Forskarutdanningsutval, Programstyre, 

Instituttleiar). Arbeidet inkluderar i 

mange tilfelle også utforming av utkast til 

høyringssvar. 

 

Søknadshandsaming av diverse søknader, 

sjå 1.3 Opptak, 2.1 Undervisnings-

administrasjon, 2.3 Innpassing og 

godkjenning, 2.4 Studieløpsadministrasjon – 

                                                 
2
 Utdannings- og forskingsdepartementet 

3
 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga 

4
 Noregs Forskingsråd 

5
 Senter for internasjonalisering av høgare utdanning 

6
 Universitets- og høgskolerådet 
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godkjenning, 2.4 Studieløpsadministrasjon– 

redusert omfang 

 

Oppfølging av krav om kvalitetssikring av 

emne/studieprogram, se 2.5 Studiekvalitet og 

kvalitetssikring av undervisninga/utdanninga. 

 

Innpassing: se 2.3 Innpassing og godkjenning 

 

Studieplanarbeid 

 Initiere prosessen overfor institutt/program 

 Legge fram forslagene for studiestyret, evt. 

fakultetsstyret og oversende ferdig 

behandlede forslag til Utdanningsutvalget i 

de tilfeller det er påkrevet (jfr. kravene i 

Kvalitetshåndboka) 

 Oppfølging i FS og i informasjonsmateriell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterk økning pga mange nye punkt 

 

Oppfølging av krav om kvalitetssikring av 

emne/studieprogram, se 2.5 Studiekvalitet og 

kvalitetssikring av undervisninga/utdanninga. 

 

Innpassing: se 2.3 Innpassing og godkjenning 

 

Studieplanarbeid 

 Initiere og koordinere 

studieplanendringar overfor 

programstyrene og faglærerne 

 Kvalitetssikre emne- og 

programbeskrivelser, for eksempel i 

forhold til lover og regler 

 Kvalitetssikre studieløpsplanane 

 Korrespondanseledd mellom 

Programstyre og fakultetet sitt 

Studiestyre. 

 Ansvar for å informere andre 

institutt/program når det vert diskutert 

endringar i ”brukarkurs”, samt formidle 

tilbakemeldingar frå desse miljøa til den 

interne diskusjonen. 

 Oppdateringar i ulike FS-bilete, 

oppdatering av eventuelle nettsider som 

ikkje vert generert frå FS. 

 Informasjon om krav til 

undervisningskompetanse for ulike 

skuletrinn.  
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Etter- og videreutdanningstilbud (EVU) 

 Forvalte fakultetets EVU-budsjett 

 Kontakt med Senter for etter- og 

videreutdanning (SEVU) 

 Bidra i fakultetets EVU-strategi 

 

Diverse 

 Ansvar for tidsfristkalendere for 

fakultetet: 

 For studieadministrasjon 

 For studenter (se for øvrig 1.6 

Informasjonsarbeid – internt: 

målgruppe eksisterende studenter) 

 

Utredningsarbeid 

 Lede eller delta i utredningsarbeid lokalt 

eller nasjonalt 

 

Etter- og videreutdanningstilbud (EVU) 

 Bidra i initiering, planlegging og 

etablering av nye tilbud 

 Kontakt med Senter for etter- og 

videreutdanning (SEVU) 

 

Diverse 

 Ansvar for studieadministrativ 

tidsfristkalender for instituttet 

 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseheving Kompetanseheving 

Kurs i intervjuteknikk og skriving av forslag 

til innstilling 

Stadig oppdatering i fht. lovverk 

Opplæring i prosjektledelse 

Kompetanseheving 

Reglementsopplæring 

Tiltak Tiltak 

Oversettelse til engelsk 

Utvikle studieadministrativ kalender 

Tiltak 

Komplettere fakultetets studieadministrative 

kalender 
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Ad tidsfristar for høyringer:  

 Få synleggjort (ved hjelp av høvelege 

diagram/organisasjonskart?) kor mange 

nivå dei ulike typane høyringssaker må 

innom for å ha ei fullverdig 

lokaldemokratisk handsaming.  

 Skaffe oversiktskalendar for omfanget av 

semestervisse toppar i det 

studieadministrative arbeidet, slik at 

ikkjepresserande høyringar kan leggast til 

rolegare periodar.  

 

3.2 PhD-administrasjon 
Merknad: Det er på dette punktet fokusert på det studieadministrative arbeidet rundt PhD-utdanningen. Vi har ikke tatt stilling til forhold 

omkring stipendiattilsetting, men vil peke på at med tanke på oppfølging og korrekt informasjon i FS fra tilsettingstidspunktet, gjennom 

tilsettingsperioden (registrering av permisjoner og lignende) og til avslutningen må det være tett kontakt mellom saksbehandlerne på 

personalsaker og de som administrerer PhD-utdanningen 

 

UA/FA/ Kollegiesekretariatet  Fakultetssekretariatet Institutt 

Utenlandsopphold (Internasjonalt kontor) 

Kreering av doktoranden til PhD (Koll.sekr.) 

Fakultetets forskerutdanningsutvalg 

 

Delta i sentral gruppe for PhD-administratorer 

 

Informasjon/veiledning 

 Ansvar for fakultetets nettsider om PhD-

utdanningen 

 Kunne veilede PhD-kandidater i 

søknadsfasen 

 Kunne veilede PhD-kandidater underveis 

i studiet (opplæringsdel, reglementer) 

Lokalt forskerutdanningsutvalg 

 

 

 

Informasjon/veiledning 

 Ansvar for instituttets nettsider om PhD-

utdanningen 

 Ansvar for veiledning av PhD-

kandidater i søknadsfasen – økt pga 

flere utenlandske søkere 

 Ansvar for veiledning av PhD-kandidater 
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 Kunngjøre emner/kurs som går som 

nasjonale forskerkurs 

 

 

 

 

 

 

Opptak 

 Vurdering av opptaksgrunnlag for 

søkere med utenlandsk utdanning – 

økende 

 Behandle søknader oversendt fra 

instituttene. Skrive opptaks- eller 

avslagsbrev – litt økende 

 

PhD-avtalen 

 Ansvar for godkjenning av avtalen og evt. 

revisjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

underveis i studiet (opplæringsdel, 

reglementer, utenlandsopphold m.m.) 

 Formidle informasjon til PhD-

kandidatene 

 Oversende informasjon om emner/kurs 

som skal kunngjøres som nasjonale 

forskerkurs 

 

Opptak 

 Ansvar for at stipendiater leverer søknad 

om opptak innen 3 måneder etter 

tilsetting 

 Behandle søknader om opptak til PhD-

utdanningen 

 

 

PhD-avtalen 

 Ansvar for utfylling og eventuelle 

revisjoner av avtalen. 

 

Underveis i utdanningen – litt økende 

 Ansvar for kandidaters og veilederes 

rapportering og oppfølging av rapportene 

 Godkjenne endringer i opplæringsdel 

 Arrangere eksamen i spesialpensum 

 Holde oversikt over kandidatenes 

finansieringskilder 

 Vedlikeholde kontaktinformasjon til 

kandidatene 

 Behandle søknader om og tildele 
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Avslutning/disputas 

 Godkjenne bedømmelseskomitéer etter 

forslag fra instituttet 

 Sende oppnevningsbrev og gi nødvendig 

informasjon til komitémedlemmene 

 Følge opp komitéens medlemmer 

(skattekort, utbetaling av honorar, 

dekking av reiseutgifter…) 

 Følge opp komitéens arbeid 

 Oversende komitéens innstilling til 

kandidaten 

 Behandle evt. underkjenninger av 

avhandlinger 

 Gi nødvendig informasjon til doktoranden 

om disputas, pressemelding m.m. 

 Skaffe leder for disputasen 

 Skrive, publisere og sende ut 

disputaskunngjøring 

 Sørge for dekankappe 

 Ansvar for Aud. 2 i Realfagbygget i 

forbindelse med disputas 

 Videresende innberetning om 

godkjenning av disputas og avhandling til 

Kollegiesekretariatet 

 Produsere diplom og karakterutskrift 

 Informasjon til Kollegiesekretariatet i 

forbindelse med promosjonen 

 

forskerutdanningsmidler til kandidatene 

 

Avslutning/disputas 

 Sørge for at kandidaten leverer søknad 

om godkjenning av opplæringsdelen (6-

månedersrapporten). Ansvar for å 

godkjenne denne, underrette 

kandidatenog fakultetet 

 Arrangere prøveforelesning over oppgitt 

emne og innberette komitéens 

sammensetning og resultatet av 

forelesningen til fakultetet 

 Bistå med ISBN-nummer til 

avhandlingen, evt. opptrykking av 

avhandling og oversending til bibliotek 

 Oversende doktorandenes søknad om å få 

disputere til fakultetet 

 Forespørre medlemmer til 

bedømmelseskomitéer og innhente 

habilitetserklæringer fra disse 

 Oversende forslag til bedømmelseskomité 

til fakultetet 

 Bestemme tid og sted for disputasen og 

skaffe lokale 

 Alt praktisk omkring disputasen og evt. 

tilstelning i tilknytning til denne 

 Sørge for at godkjenning av disputas 

innberettes til fakultetet 

 Praktiske forhold i tilknytning til 

opponentenes tilstedeværelse (reise, 
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Registrering/oppdatering i FS: Se eget punkt 

om doktorgradsregistrering i 2.6 Felles 

Studensystem 

 

Kurstilbud 

 Behandle søknader om og tildele 

forskerutdanningsmidler til forskerkurs 

(lokale/nasjonale) 

hotell…) 

 Bistå opponentene med utfylling av 

reiseregning og lignende 

 

Registrering/oppdatering i FS: Se eget punkt 

om doktorgradsregistrering i 2.6 Felles 

Studensystem 

 

Kurstilbud 

 Bistå i arbeidet med søknader om  

forskerutdanningsmidler til forskerkurs 

(lokale/nasjonale) 

 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseheving Kompetanseheving Kompetanseheving 

Kursing i PhD-reglementet, fakultetets 

retningslinjer og praktiseringen av disse 

Tiltak 

Utarbeide rapporteringsskjema 
Tiltak 

Utrede administrative/organisatoriske 

konsekvenser av etablering av Graduate 

Schools med underliggende 

grupper/forskerskoler 

Utvikle nye nettsider på fakultetet ut fra 

Graduate School-organisering 

Oversettelse til engelsk av all 

fellesinformasjon (retningslinjer m.m.) 

Tiltak 

Oversettelse til engelsk av all lokal 

informasjon 

 

 

3.3 Undervisningsbudsjett og statistikk 
  Punktet omfatter studieadministrasjonens ansvar i økonomisaker innen studie-/undervisningsområdet. 

UA Fakultetssekretariatet Institutt (I)/program (P) 
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 Budsjettarbeid 

 Strategisk budsjettarbeid innen 

utdanningsområdet 

 Utarbeide undervisningsbudsjettet som 

inngår i fakultetets budsjettforslag, 

inklusive studentprognoser 

 Utarbeide forslag til undervisningsbudsjett 

til fakultetets budsjettfordeling 

 Budsjettoppfølging av 

undervisningsrelaterte budsjettposter 

 Koordinere og prioritere søknader til 

Program for evaluering og 

kvalitetsutvikling 

 Ansvar for saksbehandling i spesielle 

utdanningsrelaterte økonomisaker for 

fakultetet som helhet, for eksempel ved 

utlysning av midler til spesielle tiltak. 

 

 

 

 

Studentstatistikk 

 Koordineringsansvar 

 Legge inn og kvalitetssikre studentdata 

som skal rapporteres til Database for 

høyere utdanning (DBH) og Statistisk 

sentralbyrå (SSB) 

 Følge, og evt. utarbeide eller bearbeide, 

student- og studentrelatert statistikk for 

fakultetet som helhet og forhold som er 

Budsjettarbeid 

 I samarbeid med emneansvarlig sette opp 

budsjett for emnet (inklusiv eventuelle 

ekskursjoner) 

 Legge budsjett for emnene inn i 

økonomisystemet 

 Budsjettoppfølging (fakturering etc) 

 Rekruttere, tilsette og følge opp 

studentassistenter – økende 

 Saksbehandle tildeling av felt-, seminar- 

og forskerutdanningsmidler 

 Sensorhonorar 

 Utarbeide eller bistå med utarbeiding av 

søknader og rapporter til Program for 

evaluering og kvalitetsutvikling 

 Ansvar for saksbehandling, evt. bistå 

andre, i forbindelse med spesielle 

utdanningsrelaterte økonomisaker for 

instituttet, for eksempel ved utlysning 

av midler til spesielle tiltak. NY 

 

Studentstatistikk 

 Legge inn og kvalitetssikre studentdata 

som skal rapporteres til Database for 

høyere utdanning (DBH) og Statistisk 

sentralbyrå (SSB) 

 Følge, og evt. utarbeide eller bearbeide, 

student- og studentrelatert statistikk 

for institutt/program og forhold som er 

relevant for instituttet/programmet 
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relevant for fakultetet (stikkord: 

rekruttering, søker- og opptakstall, 

frafall, kandidat- og 

studiepoengproduksjon, 

gjennomføringstid, 

karakterstatistikk…) – Økende 

(stikkord: rekruttering, søker- og 

opptakstall, frafall, kandidat- og 

studiepoengproduksjon, 

gjennomføringstid, 

karakterstatistikk…) - Økende 

 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseheving Kompetanseheving 

Opplæring i nødvendige deler av FS 

Økonomiopplæring 

Statistikkopplæring 

Kompetanseheving 

Opplæring i nødvendige deler av FS 

Økonomiopplæring 

Statistikkopplæring 

Tiltak Tiltak Tiltak 

 

3.4 Arealsaker 
Ansvaret ligger primært til ekspedisjonspersonalet, men studieadministrasjonen berøres i enkelte tilfeller 

UA Fakultetssekretariatet/Studentekspedisjonen 

(SX) 

Institutt (I) 

 Realfagbygget: 

 Orden i vrimlearealene (SX) 

 Disponering av vrimlearealene (SX) 

 

Auditoriedrift/felles undervisningslokale: 

 Ansvar for rekvisita og AV-utstyr i 

undervisningslokala (SX) og at 

feil/manglar vert ordna/rapportert 

 Lyklar (SX) til ”felles” 

undervisningslokale 

 Ha overordna koordinering og vera 

fyrstelineteneste for feilmeldingar pr. tlf 

for felles undervisningslokale (SX). 

 

 

 

 

Auditoriedrift/Undervisningslokale: 

 Lyklar for ”sine” undervisningslokale 

(etter avtale med fakultetet). 

 Ansvar for å halda ”sine” 

undervisningslokale i stand (etter avtale 

med fakultetet) 

 Ansvar for disputaslokaler (se under 

PhD-administrasjon) 
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 Ansvar for disputaslokale (se under PhD-

administrasjon) 

 

Diverse 

 Tildele kontorer til studentorganisasjoner 

 

 

Se også under 1.5 Læringsmiljø 

 

 

 

Diverse 

 Tildele kontorer til lokale 

studentorganisasjoner 

 Tildele leseplasser til master- og 

gjestestudenter samt evt. PhD-kandidater 

 Servicenivå Servicenivå 

Kompetanseheving Kompetanseheving Kompetanseheving 

Tiltak Tiltak Tiltak 

 

 


