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Høringssvar: IHR-studier: Forslag til standardisering av de administrative prosessene 
knyttet til studentmobilitet (inn- og utreisende utvekslingsstudenter)  
 
Som ledd i Internt handlingsrom (IHR), har en bredt sammensatt arbeidsgruppe ved UiO våren 2012 
kartlagt administrative prosedyrer knyttet til studentmobilitet. Med utgangspunkt i kartleggingen, 
foreslår de en rekke standardiserings- og effektiviseringstiltak. 
 
Universitetsdirektøren ber høringsinstansene om å kommentere følgende: 
  
I. Beskrivelsene av de tre hovedområdene (avtaleforvaltning og opplæring; innreisende 
utvekslingsstudenter; utreisende utvekslingsstudenter) 
II. De 11 konkrete tiltakene som anbefales igangssatt 
III. Om implementeringsplanen er gjennomførbar 
IV. Hvordan administrasjonen kan bidra i forankring av internasjonalisering på studiesiden    
 
I. Beskrivelsen av de tre hovedområdene 
1. Avtaleforvaltning og opplæring 
Fakultetet er enig i at det er hensiktsmessig å opprettholde dagens struktur med avtaleeier på tre 
nivåer, ikke minst for å sikre fagnærhet mellom avtaleeier og studieprogram. Vi ser også behovet for 
større forankring og bevissthet på ledernivå rundt inngåelse og fornyelse av utvekslingsavtaler. 

2. Innreisende utvekslingsstudenter 
Fakultetet er enig i beskrivelsen av dagens situasjon, preget av ulike frister, praksiser og 
saksbehandlingsrutiner mellom fakultetene og manglende tekniske/elektroniske løsninger. Det 
gjelder også de beskrevne konsekvensene av dette. Hva angår tekniske/elektroniske løsninger i 
nominasjons- og søknadsprosessen, ligger UiO langt etter partneruniversiteter det er naturlig å 
sammenligne seg med. 
  
3. Utreisende utvekslingsstudenter 
Fakultetet er enig i beskrivelsen av dette feltet som fagnært, og i flesteparten av de utfordringene 
som nevnes. Vi kjenner oss imidlertid bare delvis igjen i opplistede utfordringer som at studenter 
melder tilbake om for mange kontaktpunkter i søknadsprosessen og mangelfull veiledning og 
informasjon om partneruniversiteter. Det kan delvis skyldes at fakultetets utvekslingssøkere i større 
grad enn studenter ved for eksempel HF eller SV kun forholder seg til eget fakultet.  

  



II. De 11 konkrete tiltakene som anbefales igangsatt 

Fakultetet anser alle de elleve foreslåtte tiltakene for å være relevante og gode. Det følger 
fakultetets kommentarer til enkelte tiltak. 

1. Avtaledag  
Det er viktig at arbeidet med vedlikehold av avtaler gjøres i god tid før studentene skal benytte dem 
og at praksis ved UiO er mest mulig lik. Den foreslåtte avtaledagen kan bidra til dette. Imidlertid 
stiller fakultetet spørsmål ved omfanget på arbeidsstuen dersom avtaleeiere på alle nivåer skal delta.  

3. Forkorting av opptaksperioden (inn)      
Det er viktig at de nye fristene samkjøres med andre viktige frister de innreisende studentene må 
forholde seg til.       

6. Opptak til utvekslingsstudenter før emneavklaringsprosess (inn) 
Fakultetet støtter opp om dette tiltaket. Emneavklaring er imidlertid kun aktuelt for en liten andel av 
fakultetets innreisende utvekslingsstudenter. 
 
10. Opprettelse av Restetorg (ut) 
Fakultetet har allerede etablert en liknende ordning på medisinstudiet. 
 
11. Egen UiO-database for studentrapporter (ut) 
Dette er i utgangspunktet et godt forslag, men også med en UiO-database vil det være en utfordring 
å utforme spørsmål som dekker alle studieprogrammene. Man kan eventuelt tenke seg en fellesdel 
og en mer programspesifikk del. Det må også avklares hvor forvaltningsansvaret for denne databasen 
skal ligge. 

III. Om implementeringsplanen er gjennomførbar 
Oppsatt plan virker i all hovedsak gjennomførbar. Det er tatt høyde for at innføring av enkelte tiltak 
forutsetter innføring av andre tiltak. 
 
IV. Hvordan administrasjonen kan bidra i forankring av internasjonalisering på studiesiden 
Fakultetet mener dette kan gjøres blant annet ved at anslått tid brukt på 
internasjonaliseringsoppgaver skrives inn i stillingsinstruksen til saksbehandlere som har dette blant 
arbeidsoppgavene sine. Vi mener også det kan skje ved å etablere internasjonaliseringsnettverk på 
studiesiden internt på fakultetene, slik det er gjort noen steder, blant annet ved Det medisinske 
fakultet. 
 
Vedlegg 
-Oversendelsesbrev fra Universitetsdirektøren 
-Høringsnotat om forslag til standardisering av de administrative prosessene knyttet til 
studentmobilitet (inn- og utreisende utvekslingsstudenter) 
-Svar fra Institutt for helse og samfunn 
-Svar fra Avdeling for ernæringsvitenskap 

  



Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag til høringssvar til IHR-prosjektets høringsdokument om 
Studentmobilitet. 


