
Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon                                

Beskrivelse av gjennomføringstiltak og opplegg for gjennomføring og oppfølging 

Beskrivelse av gjennomføringstiltak Oppfølging av gjennomføringen 

Vedtak 
Ansvarlig/ 

delansvarlig 
Konkrete tiltak til gjennomføring 

Frist 
ferdig-
stillelse 

Status tiltak 
Korrektive 
tiltak ved 

avvik 

%-
ferdig 

 Jmf. notat for gjennomføringsplan for 
Universitetsstyrets vedtak den 23.10.12 
skal effektene av de vedtatte tiltakene 
konkretiseres ut fra hvordan de vil slå ut 
i:  

 Konkrete kostnadskutt 

 Forbedret kvalitet 

 Forbedret administrativ støtte 
til forsknings- og 
utdanningsrettet virksomhet 

 Beskrivelse av forbedrede 
arbeidsprosesser 

 Beskrivelse av forenklede 
beslutningsprosesser 

 Felles standarder og rutiner 
Gevinstrealisering og måling av effekter 
av tiltak gjennomført som del av IHR 
skal fremlegges for Universitetsstyret i 
løpet av vårsemesteret. IHR-
sekretariatet tar sikte på å samordne 
innspill fra gjennomføringsprosjektene 
med beskrivelser og estimater i denne 
sammenheng. 

Universitets-
direktør/ 
Studie-
direktør 
 

Estimering av forventede effekter og 
gevinster av vedtatte tiltak. 

1.3.13 Levert 
15.2.13 

 100% 

Beskrivelse av oppnådde gevinster og målte 
av effekter av gjennomførte tiltak. 

LO 

pilot: 

1.9.13 

IU 

30.6.13 

Samlet: 

medio 

okt 13 

 

Dokumentas-

jon skjer 

løpende 

 100% 
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Beskrivelse av gjennomføringstiltak Oppfølging av gjennomføringen 

Vedtak 
Ansvarlig/ 

delansvarlig 
Konkrete tiltak til gjennomføring 

Frist 
ferdig-
stillelse 

Status tiltak 
Korrektive 
tiltak ved 

avvik 

%-
ferdig 

1. Organiseringen av arbeidet skal som 
hovedprinsipp følge nærhetsmodellen 

Studie-

direktør  

Arbeidet på de tre feltene skal organiseres i 

tråd med prinsipper om at fagnære 

spørsmål skal behandles lokalt. 

Organiseringen av arbeidsoppgavene og 

funksjonene på de tre områdene må sees i 

sammenheng, men også kobles tett til det 

øvrige arbeidet i SA5-prosessen. 

Det er en forutsetning at enhetene trekkes 

med i det videre utviklingsarbeidet. 

I gjennomføringsprosessen må de fagnære 

oppgavene på alle tre områdene 

tydeliggjøres og avklares med enhetene. 

LO 

pilot: 

1.9.13 

IU 

30.6.13 

 

Ellers 

medio 

okt 13 

Intern-

seminar 

avholdt 14.-

15.1.13.  

SA5 inne i 

ferdigstillings

-fasen. 

 

  

2. Arbeidsoppgaver som gir 

stordriftsfordeler skal samles ett sted 

som leverer tjenester til alle enheter 

Studie-

direktør 

Arbeidsoppgavene med uttalte 

stordriftsfordeler fra plangruppens forslag 

innen masteropptak, studentmobilitet og 

godkjenning/innpassing utføres sentralt.  

Dette skal inngå som ett av premissene i 

utviklingen av de studieadministrative 

funksjonene. Hvordan organiseringen av 

dette skal utformes, må nærmere avklares 

som en del av SA5-prosessen. 

Det skal tydeliggjøres hvilke gevinster en slik 

medio 

okt 13 

SA5 inne i 

ferdigstillings

fasen – ny 

organisering 

klar til 

styremøte 

17. juni 
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Beskrivelse av gjennomføringstiltak Oppfølging av gjennomføringen 

Vedtak 
Ansvarlig/ 

delansvarlig 
Konkrete tiltak til gjennomføring 

Frist 
ferdig-
stillelse 

Status tiltak 
Korrektive 
tiltak ved 

avvik 

%-
ferdig 

omlegging vil gi. 

3. Oppgaver som krever særlig 
kompetanse koordineres sentralt. 
 

Studie-

direktør 

Godkjenning/innpassing (GI):  

For å støtte fagnær saksbehandling innen 

godkjenning/innpassing av tunge norske 

saker og utenlandsk utdanning, styrkes den 

sentrale enheten både mht kompetanse og 

kapasitet. 

Det lages en plan for hvordan styrkingen 

skal skje. 

Start 

medio 

okt 13 

 Oppstart er 

flyttet fram 

i tid 

 

Studie-

direktør 

Lokalt opptak (LO) og Innreisende og 

utreisende (IU):  

Den sentrale enheten skal også ivareta 

oppgaver som krever spesialkompetanse og 

kunne veilede enhetene på disse områdene. 

Medio 

okt 13 

 

  100% 

Studie-

direktør 

LO, IU, GI: Koordinering og forvaltning av 

alle felles standarder og rutiner på de tre 

områdene organiseres i den sentrale 

enheten. 

Medio 

okt 13 

GI: 

2014 

  100% 

for LO 

og IU 

Studie- LO, IU, GI: Koordinering og gjennomføring 

av opplæring på alle tre feltene forvaltes av 

Medio   100% 

for LO 
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Beskrivelse av gjennomføringstiltak Oppfølging av gjennomføringen 

Vedtak 
Ansvarlig/ 

delansvarlig 
Konkrete tiltak til gjennomføring 

Frist 
ferdig-
stillelse 

Status tiltak 
Korrektive 
tiltak ved 

avvik 

%-
ferdig 

direktør den sentrale enheten. okt 13 

GI: 

2014 

og IU 

4. Det etableres et veikart for samlet 

koordinering og organisering av de tre 

feltene i tråd med de reviderte 

forslagene, herunder standardisering. 

Studie-

direktør, 

fakultets-

direktører 

LO: Nye felles standarder og rutiner for 

masteropptaket utvikles og innføres (se pkt. 

5) 

Medio 

okt 13 

Under arbeid   

Studie-

direktør, 

fakultets-

direktører 

IU: Nye felles standarder og rutiner for inn- 

og utreisende utvikles og innføres: 

30.6.13 Ferdig. 

Evaluering 

gjennomført 

 100%  

 Ny modell for samhandling og 

ansvarsdeling mellom 

sentraladministrasjon, fakulteter og 

institutter utarbeides 

Ferdig.   100% 

 Arbeidsgruppe nedsettes med deltakere 

fra Studieavdelingen og fakulteter 

Arb.gruppe 

nedsatt 

1.12.12 – ni 

møter 

gjennomført 

 100% 

 Avtaledag Avtaledag 

avholdes to 

 100 %

(nå 
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Beskrivelse av gjennomføringstiltak Oppfølging av gjennomføringen 

Vedtak 
Ansvarlig/ 

delansvarlig 
Konkrete tiltak til gjennomføring 

Frist 
ferdig-
stillelse 

Status tiltak 
Korrektive 
tiltak ved 

avvik 

%-
ferdig 

ganger i året løpen

de del 

av 

drift) 

 Årshjul Årshjul 

ferdigstilt 

 100% 

 Opplæring Utarbeidelse 

av opplæring 

ferdigstilt. 

 100% 

 Samordning av frister, informasjon og 

søkeprosess 

 

Samordning 

av frister 

m.m.  

ferdigstilt. 

 

 100% 

 Emneavklaringsdag Emneavkl. 

dag 

gjennom-

føres ikke, 

andre tiltak 

kommer i 

stedet 

 100% 
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Beskrivelse av gjennomføringstiltak Oppfølging av gjennomføringen 

Vedtak 
Ansvarlig/ 

delansvarlig 
Konkrete tiltak til gjennomføring 

Frist 
ferdig-
stillelse 

Status tiltak 
Korrektive 
tiltak ved 

avvik 

%-
ferdig 

 Felles elektroniske løsninger Nominasjons

-web rullet 

ut for hele 

UiO 1.3.13. 

Evalueres 

slutten av 

juni 13, 

innspill sendt 

USIT høst 

2013.  

 100% 

  Restetorg Restetorg 

innført, men 

mangler 

fortsatt en 

systembeskri

velse. 

 70% 

 Utredning og vurdering av maksgrense 

på 60 studiepoeng ved oppmelding til 

emner 

Maksgrense 

60 sp 

utredes 

senere 

  

 Utredning og vurdering av tidlig opptak 

av innreisende studenter 

Nye rutiner 

for raskere 

tilbud til 

 100% 
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Beskrivelse av gjennomføringstiltak Oppfølging av gjennomføringen 

Vedtak 
Ansvarlig/ 

delansvarlig 
Konkrete tiltak til gjennomføring 

Frist 
ferdig-
stillelse 

Status tiltak 
Korrektive 
tiltak ved 

avvik 

%-
ferdig 

innreisende 

studenter på 

plass 

Studie-

direktør, 

fakultets-

direktører 

GI: Nye felles standarder og rutiner for 

godkjenning/innpassing utvikles og 

innføres: 

 

Start 

2014 

 

Arbeid 

startes opp 

etter at 

arbeids-

gruppen for 

inn-ut er 

ferdig med 

sitt arbeid 

Oppstart 

og ferdig-

stillelse er 

flyttet fram 

i tid 

 

 Ny felles standard og rutiner for 

samhandling og ansvarsdeling mellom 

sentral enhet og fagnære, sakseiende 

enheter for tyngre innpassingssaker 

   

 Arbeidsgruppe nedsettes med deltakere 

fra Studieavdelingen og fakulteter 

   

 Ny felles standard og rutiner for 

innpassing av enkle norske saker 

 Ny felles standard og rutiner for 

generelle forhåndsgodkjenninger 
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Beskrivelse av gjennomføringstiltak Oppfølging av gjennomføringen 

Vedtak 
Ansvarlig/ 

delansvarlig 
Konkrete tiltak til gjennomføring 

Frist 
ferdig-
stillelse 

Status tiltak 
Korrektive 
tiltak ved 

avvik 

%-
ferdig 

 Ny felles standard og rutiner for 

behandling av forkunnskapskrav. Felles 

søknadsfrist må utredes ytterligere. 

   

Studie-

direktør, 

fakultets-

direktører 

LO, IU, GI: Et samlet veikart for koordinering 

og organisering av alle standarder og rutiner 

på de tre feltene etableres. 

Veikartet er en livsløpsforvaltning av alle 

felles standarder og rutiner innenfor hele 

området. Dette innebærer at standarder og 

rutiner blir beskrevet i forhold til initiering, 

innføring, drifting, forvaltning, utvikling og 

sannsynligvis også avvikling. Kost-

/nyttevurderinger er en sentral del av 

prosessen. 

    

  Studie-

direktør/ 

Strategisk 

koordinering

sgruppe  

LO, IU, GI: Arbeidet med å utnytte og utvikle 

eksisterende IT-løsninger skal prioriteres i 

gjennomføringen.  

Gode rutiner skal utvikles for samhandling 

internt opp mot eksterne aktører, slik at UiO 

blir en pådriver for utvikling av påkrevde 

nasjonale løsninger på feltene.  

Medio 

okt 13, 

men 

løpend

e 

arbeid i 

hele 

prosess

Nominasjons

-web og 

dokument-

opplasting i 

SøknadsWeb  

utrulles i 

hele org. 

Elektroniske 

opptaksbrev 

 Løpen

de 
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Beskrivelse av gjennomføringstiltak Oppfølging av gjennomføringen 

Vedtak 
Ansvarlig/ 

delansvarlig 
Konkrete tiltak til gjennomføring 

Frist 
ferdig-
stillelse 

Status tiltak 
Korrektive 
tiltak ved 

avvik 

%-
ferdig 

en innført. 

5. Det igangsettes en pilot for 
masteropptaket med minst ett 
deltakerfakultet. Det er en forutsetning 
at piloten gjennomføres med en felles 
søknadsfrist for deltakende fakultet(er). 
Rektor gis fullmakt til å foreta de 
nødvendige regelendringer for å 
gjennomføre en slik pilot. Det 
forutsettes en evaluering av piloten før 
utrulling. 

Studie-

direktør/ 

Universitets-

direktør 

 Ny modell for samhandling og 

ansvarsdeling mellom 

sentraladministrasjon, fakulteter og 

institutter utarbeides med 

utgangspunkt i at: 

 fagnære spørsmål behandles lokalt 

 oppgaver som har stordriftsfordeler 

samordnes sentralt 

 oppgaver med krav til 

spisskompetanse legges sentralt 

Forslaget fremlegges for 

Universitetsdirektøren for godkjenning.  

Følgende skal godkjennes: 

1. Antall piloter 

2. Antall søknadsalternativer 

Medio 

jan 13 

TF og HF skal 

pilotere. 

Antall 

søknadsalt. 

bestemt til 3 

av Udir 25.1  

 100% 

Studie-

direktør 

Nye standarder, veikart, rutiner og årshjul 

må utredes og detaljeres i tett samarbeid 

med enhetene. 

Medio 

jan 13 

Nye rutiner 

for gjennom 

føring av 

piloten 

under 
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Beskrivelse av gjennomføringstiltak Oppfølging av gjennomføringen 

Vedtak 
Ansvarlig/ 

delansvarlig 
Konkrete tiltak til gjennomføring 

Frist 
ferdig-
stillelse 

Status tiltak 
Korrektive 
tiltak ved 

avvik 

%-
ferdig 

utvikling i 

samarbeid 

med 

fakultetene. I 

tillegg til 

møter i 

arbeidsgr er 

det avholdt 

møte med 

alle 

studiekons 

på institutt 

og to 

arbeidsstuer 

er 

gjennomført.  

Studie-

direktør 

Ny modell for masteropptaket piloteres på 

minst ett fakultet, men helst flere. 

Piloten må ta utgangspunkt i fakultet hvor 

det vil kunne utføres en reell test av 

problemene som søkes løst gjennom ny 

modell; søknader til flere studieprogram fra 

samme person, mange utenlandske søkere 

1.9.13 Pilot ved to 

fakultet 

igangsettes 

fra 1.2.13 

 100% 
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Beskrivelse av gjennomføringstiltak Oppfølging av gjennomføringen 

Vedtak 
Ansvarlig/ 

delansvarlig 
Konkrete tiltak til gjennomføring 

Frist 
ferdig-
stillelse 

Status tiltak 
Korrektive 
tiltak ved 

avvik 

%-
ferdig 

mv. 

Studie-

direktør 

Nedsette arbeidsgruppe med involverte 

fakulteter (pilotfakultetene). 

I tillegg etableres et samarbeidsforum med 

sikte på at alle fakulteter tar del i 

utviklingsarbeidet.  

23.11.1

2 

 

Vår 

2013 

Arbeidsgrup

pe HF, TF, 

STA, IHR. 

8 møter 

avholdt. 

 

 100% 

Studie-

direktør 

Felles søknadsfrist for piloten settes til 1. 

mars for å teste ut virkninger av tidlig 

søknadsfrist. 

1.12.12 Søknadsfrist

en utvidet til 

15.4 (pga sen 

avklaring av 

ny frist og 

tidligere gitt 

info til 

søkere) 

 100% 

Studie-

direktør 

Antall søknadsalternativ utredes og 

bestemmes i samarbeid med 

pilotfakultetene. 

25.1.13 Avklart, tre 

søknadsalt. i 

piloten 

 100% 

Studie-

direktør 

Behov for regelendringer for pilotene 

utredes og gjennomføres. 

15.1.13 Avklart  100% 
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Beskrivelse av gjennomføringstiltak Oppfølging av gjennomføringen 

Vedtak 
Ansvarlig/ 

delansvarlig 
Konkrete tiltak til gjennomføring 

Frist 
ferdig-
stillelse 

Status tiltak 
Korrektive 
tiltak ved 

avvik 

%-
ferdig 

Eventuelt behov for regelendringer 

behandles på fullmakt av Rektor. 

  Studie-

direktør 

Piloten evalueres i forhold til 

brukeropplevelsen, arbeidsrutinene, 

samhandling mellom institutt, fakultet og 

sentralt nivå, inntakskvaliteten og UiOs 

strategiske målsettinger. 

1.9.13 Evaluering 

gj.ført i sept.  

 

 100% 

  Studie-

direktør, 

fakultets-

direktører 

Full utrulling av ny modell for 

masteropptaket ved hele UiO dersom 

evalueringen tilsier det. 

1.10.13 

for 

opptak

et 

14/15 

Full utrulling 

vedtatt.  

 100% 

6. Universitetsdirektøren rapporterer til 
Universitetsstyret om utviklingen i 
gjennomføringsarbeidet. Det utarbeides 
en tids- og kommunikasjonsplan for 
dette arbeidet. 

Universitets-

direktør 

LO, IU, GI: Tids- og kommunikasjonsplan 

utarbeides  

Medio 

feb 13 

Sendt til alle 

enheter 

28.12.13. 

Oppdateres 

kontinuerlig. 

  

 


