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Høring: IHR-studier: Forslag til rutineendringer i godkjennings- og 
innpassingsarbeidet 

I forbindelse med prosjektet Internt handlingsrom (IHR) har en arbeidsgruppe under plangruppen for 
studieadministrasjon kartlagt prosedyrene knyttet til godkjennings- og innpassingssaker ved UiO. 
Målsetningen for arbeidet er først og fremst å heve kvaliteten ved å forbedre og forenkle 
saksbehandlingsrutiner. Gruppen har utarbeidet forslag til ny organisering for håndtering av ulike 
sakstyper, og vi er blitt bedt om å kommentere de konkrete forslagene til anbefalt organisering. 

Forslaget til rutineendringer i godkjennings- og innpassingsarbeidet ble sendt ut på høringsrunde til 
instituttene i sommer. Vi har mottatt svar fra Institutt for helse og samfunn og Institutt for klinisk 
medisin, men sistnevnte har ingen merknader til forslagene som har blitt fremsatt. UttaIelsene fra 
instituttene ligger vedlagt saken.  

I tillegg til tilbakemelding på forslag til nye rutiner for de enklere sakstypene (1-3) ønsker 
Universitetsdirektøren tilbakemelding fra fakultetet på følgende spørsmål knyttet til de mer 
komplekse sakstypene (4-5): 

• Hvordan skal UiO ivareta administrativ spesialkompetanse på arbeidsfeltet 
innpassing/godkjenning?  

• Hvilken modell/organisering er å foretrekke hvis man går ut fra at lokalopptaket 
sentraliseres?  

• Hvilken modell/organisering er å foretrekke hvis man går ut fra at lokalopptaket behandles 
desentralisert?  

• Hvilke av de skisserte modellene for utenlandsk og ukjent norsk utdanning (tunge saker) vil 
fungere best?  

 

Sakstype 1: 
Fakultetet støtter den foreslåtte løsningen for håndteringen av denne sakstypen. Det vil være 
hensiktsmessig at Studentweb/Søknadsweb benyttes i forbindelse med den elektroniske søknaden, 
da disse er tilpasset saksbehandling i Felles Studentsystem (FS), og er systemer studentene allerede 
har kjennskap til. 

Videre er det viktig at en ordning med eventuelle stikkprøver settes i system slik at det blir lik praksis 
ved hele UiO, og ikke opp til hver enkelt saksbehandler å bestemme hvor hyppig prøvene skal tas. 
Det må også informeres godt utad om denne ordningen. 



Sakstype 2: 
Den anbefalte løsningen virker god. 

Den foreslåtte praksisen samsvarer i stor grad med hva som praktiseres for medisinstudiet i dag. 
Utvekslingsavtalene for medisinstudiet er kvalitetssikret på en slik måte at spesifikk 
forhåndsgodkjenning ikke er nødvendig – alle studentene innvilges en generell forhåndsgodkjenning. 
For bachelor- og masterstudiene kan den nye organiseringen sees å ha en større innsparende 
administrativ effekt enn for medisinstudiet, til tross for det begrensede antall saker innenfor disse 
studiene. 

Søknadsweb benyttes allerede i dag til søknader om utveksling for medisinstudiet og det vil være 
naturlig for oss å videreutvikle denne. 

Gitt de foreslåtte endringene er det viktig å ha en praksis som sikrer at generell godkjenning ikke 
oversendes automatisk til Lånekassen i de tilfellene hvor spesifikk godkjenning er påkrevd. 

Sakstype 3 
Sakstypen er lite relevant for saksbehandlingen ved fakultetet da bruken av obligatoriske 
forkunnskapskrav i kombinasjon med undervisningsopptak i FS er lite brukt. Vi har derfor ingen 
innspill til håndteringen av denne sakstypen. 

Sakstype 4 og 5 
Sakstype 4 og 5 omhandler innpassing av utenlandsk utdanning samt saker med norsk utdanning 
hvor man ikke har en etablert presedens. Plangruppen foreslår 3 modeller for fremtidig organisering 
av feltet: 

• Modell A som skisserer en fadderordning mellom fakultetene i innpassingsarbeidet 
• Modell B som beholder dagens ansvarsfordeling, men med en sentral rådgivende enhet 
• Modell C som medfører flytting av saksansvar til en sentral kompetanseenhet  

I forbindelse med høringen om endring av rutiner for opptak til masterprogrammer ble det spilt inn 
at ” Ny organisering av opptak til masterprogrammene ved Det medisinske fakultet kan antas å ha 
noe ressursbesparende effekt på følgende punkter: vurdering av utenlandske vitnemål, vurdering av 
generelle opptakskrav (generell studiekompetanse, bachelorgrad og engelskkrav) og etterlysning av 
dokumentasjon.” 

Fakultetet anerkjenner at det også i en ny organisering av arbeidet med godkjenning og innpassing 
kan være noen ressursbesparende effekter innenfor de samme områdene, og at det er vanskelig for 
lokale saksbehandlere å opparbeide seg den spisskompetansen som er nødvendig når det gjelder 
vurdering av spesielt utenlandsk utdanning. En sentral kompetanseenhet på vurdering av slik 
utdanning kan være en god støtte i den sammenheng. 

Videre er det vanskelig å se hvilken rolle et fadderfakultet kan spille i godkjenningsarbeidet da dette 
innfører et nytt administrativt element, som verken har nærheten til fagmiljøet eller kontaktflatene 
ut mot eksternt involverte parter som Nokut og Lånekassen. Løsningen kan også bringe inn et ekstra 
usikkerhetsmoment i å være mer personavhengig enn en sentralisert løsning. 



For medisinstudiet oppfatter vi dagens praksis innenfor godkjenning og innpassing av denne typen 
saker som tilstrekkelig for å ivareta våre behov. Utfordringene oppfattes nok som større blant de 
administrativt ansatte for en del av fakultetets bachelor- og masterstudier, og da spesielt for saker 
knyttet til vurdering av utenlandsk utdannelse. Fakultetet ønsker selv å kunne velge hvilke 
programmer som skal kunne inngå i en eventuell sentralisert løsning C. Hvis en slik fleksibel løsning 
ikke er mulig, er modell B å foretrekke. 

 

Vedlegg: 

• Oversendelsesbrev fra Universitetsdirektøren 
• Høringsnotat om forslag til rutineendringer i godkjennings- og innpassingsarbeidet 
• Svar fra Institutt for helse og samfunn 
• Svar fra Institutt for klinisk medisin 

 

 
Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag til høringssvar til IHR-prosjektets høringsdokument om 
rutineendringer i godkjennings- og innpassingsarbeidet. 
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