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Generelt om modellene som er foreslått: 

Modellene må tydeliggjøre hvem som gjør hva. Klart språk. For eksempel. ”mottatt søknad 
registreres og ferdigstilles”- av hvem? ”Studenten skal sende inn dokumentasjon på 
forkunnskapskrav innen en gitt frist” – til hvem? Det er også et poeng å skrive 
Fakultet/Institutt/Avdeling da disse oppgavene blir gjort på ulike nivå i dagens ”system”.  

 

Sakstype 1-3: 

Sakstype 1: Vi støtter forslaget, men har noen kommentarer:  

• Vi mener det er mest hensiktsmessig at studenter sender søknad i studentweb slik at de har 
ett system å forholde seg til.  

• Med tanke på forslaget om at stikkprøver skal erstatte ”rett kopi”, mener vi at det er viktig at 
dette settes i system og at det ikke blir opp til hver enkelt saksbehandler å bestemme hvor 
hyppig stikkprøver skal tas.  

• Det er også viktig at det blir laget god informasjon til studentene på UiOs websider om at 
stikkprøver vil bli tatt. Her må det være felles tekster for hele UiO mener vi. 

• I tillegg lurer vi på hvordan det vil bli kommunisert til saksbehandler at det er kommet 
søknader (dersom studentweb benyttes) om innpassing. Vil det være en gitt søknadsfrist 
eller fortløpende- og om fortløpende, vil saksbehandler bli varslet via e-post eller på annet 
vis? 

Sakstype 2: Vi støtter dette forslaget. 

• I tillegg ønsker vi også en rutine for forhåndsgodkjenning av valgfrie emner ved UiO/ 
eksterne emner ved norske institusjoner. Er det mulig å få til noe i fs på dette? 

Sakstype 3: Vi støtter dette forslaget. 

Sakstype 4 og 5:  

• Titlene på de 3 modellene bør formuleres med like begrep for å gjøre det klart at modellene 
gjelder samme sak, dvs Modell A - Justering av dagens praksis for innpassing av utenlandsk 
utdanning; Modell B – Styrket sentral rådgivende enhet for innpassing av utenlandsk 
utdanning og Modell C – Sentralisere innpassing av utenlandsk utdanning. 

• Når det gjelder utvekslingsavtaler er vi enige i at noe av godkjenningsarbeidet kan forenkles. 
Det kan da være hensiktsmessig å lage en liste over hvilke emner ved 
samarbeidsinstitusjonen som kan godkjennes. Da vi velger samarbeidspartnere ut fra likhet i 
studiene er det fare for at noen av emnene ved den utenlandske samarbeidsinstitusjonen vil 
overlappe med emner i eget program. Derfor må hvert emne gjennomgås (gjerne i det man 
inngår avtalen). Om nye emner kommer til, må disse også sjekkes. En liste over godkjente 
emner vil gi presedens, slik at vitenskaplig ansatte ikke må vurdere disse på nytt. 



 

• Vi synes modell C er den mest hensiktsmessige modellen siden det er vanskelig, om ikke 
umulig, for lokale saksbehandlere å opparbeide den spisskompetansen som er nødvendig når 
det gjelder utenlandske utdanninger. Modellen vil også gi tidsbesparelser lokalt. Vi ser det 
ikke som noen ulempe i at kompetanseenheten lokaliseres langt fra vitnemålsskriverne og 
programmene - fagmiljøene vil i ledd fire sende vedtak til sentralt mottak så der bør ikke 
være noe tvil om avgjørelsen. Vi synes det er positivt at det blir registrert sentralt slik at 
vitnemålstekstene/begrepene som brukes blir standardiserte for hele UiO.  


