
 

 

1. Prioriteringer innen studieområdet       

Plangruppen har i arbeidet synliggjort overkompliserte prosesser og ikke-hensiktsmessig 

arbeidsdeling samt kartlagt ressursbruk på området.  Gevinstpotensialet (potensial for 

effektivisering/ressurssparing og evt. også kvalitetsforbedring) ble kvalitativt vurdert og 

deretter bearbeidet av plangruppen. Arbeidsprosesser/verdistrømmer med høy ressursbruk 

på minst to styringsnivåer og ressursbruk på instituttnivå ble prioritert i forhold til 

kvantitative vurderinger, med tyngst vekt på de kvalitative vurderingene.    

Plangruppen anbefaler følgende tiltak: 

1) Lokalopptak til programmer (herunder 2-årige mastere, EVU, PPU, 
selvfinansierende studieprogrammer) 
Gevinstpotensial: 

 Senke frustrasjonsnivå hos studenter og til dels administrativt personale, sikre riktig    
       kompetanse på kompliserte saker, minske sårbarhet/risiko, få til en fornuftig  
       Arbeidsdeling og sikre stordriftsfordeler. 
2) Studentmobilitet (herunder inn- /utreisende, innpasning/godkjenning av 

norsk/utenlandsk utdanning) 
Gevinstpotensial: 
Senke frustrasjonsnivå hos studenter og til dels administrativt personale, korte ned 
svartid, forenkle prosessen for studenten, sikre riktig kompetanse på kompliserte 
saker, minske sårbarhet/risiko, få til en fornuftig arbeidsdeling og sikre 
stordriftsfordeler. 

3) Planlegge og gjennomføre eksamen 
Gevinstpotensial: 
Mer hensiktsmessig arbeidsdeling mellom nivåer, redusere ressursbruk og sikre 
likebehandling for studenter på tvers av organisasjonen 

4) Administrere undervisning 
Gevinstpotensial: 
Stort potensial for forenkling og standardisering av rutiner og prosesser  

2. Utfordringer, kompleksitet og grensesnitt 

Studieadministrasjon har grenseflater mot flere områder enn de fleste, inkludert mot den 
faglige virksomheten. Innenfor administrasjon vises det spesielt til områdene IS, økonomi 
(resursstyring og bilagslønn), ph.d.-administrasjon og arkiv.            Det ligger særlig et 
potensial i økt effektivitet ved videreutvikling av de allerede eksisterende IS-systemene 
samt sikring av systemkompetanse. Bruken av IS-systemer inkluderes i detaljkartleggingen i 
fase 2.  

Notat fra plangruppen  for studieadministrasjon 



3. Sentrale faktorer for en vellykket gjennomføring av prioriterte prosesser  

Plangruppen for studier ønsker å realisere følgende muligheter i IHR-perioden:  

• Sikre rett kompetanse ved å skille på enkle og mer kompliserte saksganger/-felter 

• Minske sårbarhet ved avgang og fravær. Mer robust administrativ kompetanse ved 

standardisering og kunnskapsdeling. 

• Videreutvikle og bevisstgjøre ansvar, myndighet og roller på feltet 

• Inkludere det fjerde styringsnivået innenfor studieadministrasjon: programnivået 

• Større grad av standardisering av rutiner, roller og prosesser på tvers av 

organisasjonen for å sikre en mest mulig hensiktsmessig arbeidsdeling, effektiv 

ressursbruk og likebehandling på tvers av enheter.  

Det er ønskelig at det gis rom for å ivareta best practice både internt ved UiO og fra eksterne 
miljøer.  

Følgende faktorer er avgjørende for en vellykket gjennomføring av de prioriterte prosessene: 

 God prosjektledelse med tydelig kommunikasjon fra prosjektledelsen 

 God tilslutning og vilje til prioritering i faglig og administrativ ledelse 

 Utnytte potensialet i at vi har dyktige og engasjerte medarbeidere 

 Å komme i gang med å få synlige resultater 

4. Enkle og raske tiltak 

Plangruppen har identifisert følgende tiltak:  

a. Tilrettelegge for økt samarbeid/erfaringsutveksling innenfor godkjenning/innpassing. 
b. Forenkling og reduksjon av gjennomløpstid for Studiekvalitetsrapporten. 
c. Forenkling av og reduksjon av ressursbruk knyttet til opptak til selvfinansierende 

bachelorstudier. 

d. Prosessoptimalisering og arbeidsdeling i arbeidet med rombestilling utenom 

FinnRom. 

Synliggjøre ressursbruk i ulike organisasjonsmodeller innenfor Etter- og 
videreutdanning. 
 

 


