
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Godkjenning norsk utdanning 



Vurdering mot obligatoriske emner bachelor 

Søknad om 
vurdering (bachelor) 

•Nettskjema 

• Inn i bachelor – 
obligatoriske 
emner 

•Henter automatisk 
dokumentasjon 
og/eller laster opp 
dokumentasjon 

Fakultetets 
behandling 

•Sjekker og ev. 
etterlyser 
manglende 
dokumentasjon 

•Anmodning 
institutt 

•E-post student – 
saken videresendt 
institutt 

Institutt behandler 
søknaden 

•Faglig vurdering  

•Kommuniserer 
med andre 
institutt ved behov 

Institutt svarer søker 

•Vedtaksbrev til 
student 

•Registrerer 
utdanning i FS 

•Oppdatere 
utdanningsplan 

 



Vurdering mot frie emner og exphil bachelor 

Søknad om vurdering 
(bachelor) 

• Nettskjema 

• Inn i bachelor – frie 
emner og exphil 

• Henter automatisk 
dokumentasjon og 
eller laster opp 
dokumentasjon 

Fakultetets behandling 

• Sjekker og ev. 
etterlyser 
manglende 
dokumentasjon 

• Registrerer 
utdanning i FS 

• Oppdatere 
utdanningsplan 

• Alternativt sender til 
institutt for 
overlappsvurdering  

 

Fakultet svarer søker 

• Vedtaksbrev til 
student 

 



Annet 

• Fritt sammensatt bachelor – ofte en blanding av de to prosessene, fakultetet samler og svarer 

• Lektorstudenter – UV-fakultetet sender oversendelsesbrev til MN  MN oppretter ny sak og 

sender anmodning til institutt – MN svarer UV  UV svarer søker og registrerer utdanning 

• Master IT og ledelse – MN sjekker om de har en bachelorgrad – setter saken over til IFI 



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Godkjenning utenlandsk utdanning 



Innpassing av ekstern utdanning – ikke utveksling 

Søknad om 
innpassing 
(bachelor) 

•Nettskjema 

•Laster opp 
dokumentasjon 

Fakultet behandler 
søknaden 

•Sjekker og ev. 
etterlyser 
manglende 
dokumentasjon 

•Sjekker 
akkreditering 

•Vurderer omfang  

•Anmodning 
institutt evt. 
fakultet 
(programeier) 

•E-post student – 
saken videresendt 
institutt 

Institutt behandler 
søknaden 

•Faglig vurdering  

•Kommuniserer 
med andre 
institutt ved behov 

•Svar på 
anmodning til 
fakultet 

Fakultet sender 
vedtaksbrev til 
student 

•Vedtaksbrev til 
student 

•Registrerer 
utdanning i FS 

•Ber institutt 
oppdatere 
utdanningsplan 

 



Forhåndsgodkjenning  

Godkjenning – utveksling 

Endelig godkjenning 

Søknad om endelig godkjenning 
• Nettskjema med dokumentasjon; ELLER 

• Karakterutskrift 

Er alle emnene forhåndsgodkjent?  

 

 

 

Søknad om forhåndsgodkjenning 
• Nettskjema 

• Laster opp emnebeskrivelser 

Fakultet behandler søknaden 
• Sjekker og etterlyser ev. manglende dokumentasjon 

• Vurderer omfang  

• Registrerer forhåndsgodkjenning i  FS og 
rapporterer til Lånekassen 

• Anmodning institutt (programeier) 

• E-post student – saken videresendt institutt 

Institutt behandler søknaden 
• Faglig vurdering  

• Kommuniserer med andre institutt ved behov 

• Svar på anmodning til fakultet 

Vedtaksbrev til student 
• Vedtaksbrev til student 

 

 

Fakultet: 

• Vedtaksbrev til student 

• Registrering FS for innpassing og 
rapportering til Lånekassen 

• Ber institutt oppdater 
utdanningsplan 

JA! 

Fakultet 

• Sjekker og etterlyser ev. manglende 
dokumentasjon 

• Vurderer omfang  

• Anmodning institutt (programeier) 

• E-post student – saken videresendt 
institutt 

Institutt 

• Faglig vurdering  

• Kommuniserer med andre institutt 
ved behov 

• Svar på anmodning til fakultet 

Fakultet: 

• Vedtaksbrev til student 

• Registrering FS for innpassing og 
rapportering til Lånekassen 

• Ber institutt oppdatere 
utdanningsplan 

Nei 


