INTGRAD; faglig søknadsbehandling i FS 2016
Modul: Opptak
Bilder -> Søknad samlebilde

Lag en liste med alle søknadene som skal behandles (FS 101.001 søkerliste). Søk opp en og en søknad i
Søknad samlebilde og behandle den på følgende måte:
1. Søk opp den aktuelle søknaden ved å taste inn fødsels- og personnummeret i Fnr-feltet og skriv inn
hvilket opptak det gjelder(INTGRAD 2016, HØST) i opptaks-feltet, velg OFF i Dok. status feltet og
trykk enter:

Det er også mulig å søke alle kvalifiserte søkere til ett program ved å skrive studienr. til programmet i
søkefeltet Studietype.
Det er kun søknader merket med OFF (overført fakultetet for faglig vurdering) som skal behandles nå.
Dere må ikke endre Dok. Status feltet.

2. I fanen «SøkAlt» ser du søknadsalternativene vedkommende har søkt opptak til:

3. I fanen «Dok» ser du dokumentasjonen søkeren har lastet opp. Denne dokumentasjonen skal
vurderes om den dekker de aktuelle opptakskravene.
• Trykk på «vis» for å se dokumentene. Merk at det kan være flere dokumenter enn de du
ser i bildet; bla derfor nedover for å se om det er flere.

4. I fanen «Profil» skal det registreres om søkeren dekker/ikke dekker de faglige opptakskravene.
Dette gjøres ved å svare ja eller nei på kravelementene som ligger under denne fanen.
• Dette gjøres ved å sette en J eller en N i ruten «bestått».
• Trykk enter etter at kravelementene er besvart for å lagre. Du får opp tre-fire ulike
kravelementer, hvor alle disse listes opp to ganger hvis søkeren har registrert to
studieprogrammer. Tallene bak bokstavene i kravelementet indikerer hvilket
studieprogram de tilhører. Hvis en søker skal få tilbud, må alle kravelementene være
besvart med J. Hvis søkeren ikke får tilbud om opptak, skal et av kravelementene besvares
med N.
• Kravelementet som er besvart med N blir avslagsgrunnen til søkeren, og det er derfor
viktig å velge hvilket krav som besvares med N ut fra hvilken grunn som veier tyngst
(rangeringsliste over kravelementene finner du nederst i dette dokumentet).
• Avslutt med å trykke fullfør:

5. Registrere tilbud/avslag. Fakultetene må registrere tilbud/avslag. KUN ETT AVSLAGSGRUNN
Tilbud/avslag settes i fanen «SøkAlt» i ruten(e) «Tilbud status» (scroll bortover til du finner denne
ruten). Tilbud merkes med «I» og avslag merkes med «AVS». OBS: ikke sett J i rutene «Publ.»;
tilbud/avslag skal ikke publiseres! Avslutt med «Fullfør».

1. pri og 2. pri behandles samtidig, og fakultetene/instituttene gir tilbud til de søkerne de vil ha,
uavhengig av prioritet.
• Når SA for søknadene «tilbake» blir alle tilbudene gjennomgått, og de søkerne som har fått
tilbud på 1. og 2. pri, blir endret slik at tilbudet på 2. pri bortfaller.
• SA gir deretter beskjed til de fakultetene som har fått tilbud fjernet, og beskjed om at de
kan gi nye tilbud hvis de ønsker det (basert på rangeringslistene sine).

Kravelement; betydning og rangering:
INTGRAD
1: FAGBAC
1: SPE

2: KIK

Søkeren mangler
viktige fag i graden
Søker tilfredsstiller
ikke kravet til det
spesifikke programmet
Søker når ikke opp i
konkurransen

Problemer med å åpne dokumentene i FS
Hvis du ikke får til å åpne dokumentene som ligger i dok-fanen, kan du forsøke å laste ned dokumentene til
din PC og åpne dem derfra ved å velge program. Dette gjør du på følgende måte:
1.
2.
3.
4.
5.

Høyreklikk mens musepekeren er i søknadsbildet.
velg «lagre dokumenter» (FS216.001).
Velg hvor du vil lagre dokumentene i punkt «2: Angi mappe for lagring».
Kjør rapporten
åpne mappen der du lagret den på din PC. Dobbeltklikk på dokumentet du prøver å åpne og velg
program, prøv gjerne Adobe først, deretter Word hvis det ikke virket. Virket det ikke å åpne filene i
noen av disse programmene, prøver du andre programmer.

