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EpN – Emneplanlegging på nett

• Webapplikasjon levert av Unit - Direktoratet for IKT og 

fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

• Heldigital arbeidsprosess som gjør at FS blir autoritativ 

kilde for emneinformasjon

• Emner revideres, opprettes og legges ned i 

applikasjonen

• FS blir kilde for emneinformasjon
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Pilotsemester høsten 2019

• Emner revidert/opprettet/nedlagt i EpN i 

perioden juli-oktober

• Våren 2020: ca 460 emner

• Utviklet løsning for å publisere 

emneinformasjon fra FS i Vortex

• Emnebeskrivelser på uio.no: 

– Emner for våren 2020: emnebeskrivelser fra FS

– Resterende emner: emneskrivelser laget i Vortex
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Gevinster på lang sikt

• Økt kvalitet på emnearbeidet totalt, som 

resulterer i gjennomarbeidete og 

kvalitetssikrede emnesider

• FS blir kilden til emneinformasjon – samlet et 

sted

• Mindre dobbeltarbeid

• Studenter får tilgang på emnebeskrivelser fra 

semesteret de tok eksamen
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Hva har vi lært av det første 

pilotsemesteret?

• Endring av arbeidspraksis er krevende og tar tid

• Planleggingsperioden i EpN for vårens emner var 

for kort (juli-september)

• EpN er en brukervennlig applikasjon

• MN er et riktig pilotfakultet!
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Hvilke gevinster ser vi allerede nå?

• Studenter som består emner våren 2020 vil få tilgang til 

emnebeskrivelsen til emnene i Vitnemålsportalen

– Vil kunne brukes i resultatutveksling i forbindelse med søknad på 

masterprogram

• Bedre oversikt over kommunikasjonen i 

emneplanarbeidet (ligger på et samlet sted)

• Diskrepans mellom emneinformasjon registrert på 

uio.no og FS er ryddet opp i (f.eks ulik informasjon om 

overlapp)



Tilbakemeldinger fra 

studiekonsulenter

Positive:

– Oversiktlig

– Kommunikasjon og arbeid samlet et sted

– Brukervennlig

Negative: 

– Tap av fellestekster

– Denne høsten fikk man for dårlig tid

– Man kan ikke tildele emner til brukere
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System- og arbeidsflyt i emnearbeid

Emner revideres/opprettes
i EpN

Emner bearbeides i FS
Undervisningsplanlegging i

FS/TP

Hovedbestilling av
undervisning (for UiO)

Eksamensplanlegging i
FS/TP

Hovedbestilling av
eksamen (for UiO)

Emnebeskrivelsen
publiseres på uio.no



Hva skjer fremover?

• Evaluering av piloten høsten 2019: 

sluttrapport ferdigstilles i begynnelsen av 

januar

• I løpet av våren 2020 må det besluttes om 

EpN skal tas i bruk på hele UiO. Hvordan og 

når det vil skje vil også bli bestemt da. 
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