
 

Avtaledagen 15. juni 2015 

Helene Johansen SOT 



Program 

• Avtalenettsider: Hege 

• FS, Nominasjonsweb og Søknadsweb: 

Helene 

• Erasmus+ for utreisende studenter: Kristine 

• Søknadsalternativer etc. for UT-opptaket: 

Christian 

• Spørsmål? 

• Arbeidsstue: vi jobber med avtaler og 

avtalenettsider osv. -> kl. 12 ca. 



Nominasjonsweb for innreisende 

utvekslingsstudenter 2015 

• Åpner i slutten av september for nominasjon 

til våren 2016 

• Mulig det kommer ny versjon av 

Søknadsweb (nytt design og noe ny 

funksjonalitet) 

• Nominasjonsweben brukes kun til 

nominasjon og opptak av 

utvekslingsstudenter på bachelor- og 

masternivå  

 



Utfordringer 

• PhD-studenter som nomineres i nomweben; 

PhD skal ikke ha studentstatus: si fra til SOT 

• Praksis og korte opphold (mindre enn tre mnd.);  

ikke ha mobilitetstilskudd -> nye rutiner for 

rapportering av innreisende (kontroll av datoer) 

• Fellesgrader: passer ikke inn (?) 

• EEA-studenter som ikke får svar på 

stipendsøknaden før 15. juni/20. desember 

 

= mange manuelle løsninger i tillegg  



Nettsider for ansatte 

• Nominasjonsweb: http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/internasjonalisering/in

nreisende/utveksling/ 

• Årshjul: https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/internasjonalisering/ar

shjul-utveksling.html 

• Praksis: http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/internasjonalisering/in

nreisende/utveksling/praksis/ 

• Manuell rutine: http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/veiledninger/utveksli

ng/innreisende.html 
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Nominasjonsweb: partner nominerer ny 

student 



FS: Nominert, ikke søkt 



Hvem har nominert? Hva er studenten 

nominert til? 

Partneruniversitet 

Nominator 

Antall semestre 

Internt sted 



Nominasjonsweb: laste opp dokument 



Dokumenter i FS 

NOMINATION: nominator har lastet opp 
KARVIT: student har lastet opp 



Søknadsalternativer i Søknadsweb 

• Utvekslingsavtalen styrer hvilke 

søknadsalternativer søkeren får velge 

mellom 

 



Søknadsweb: student skal søke 

Velger studietype (fakultet og nivå Skriver inn emner 



Nominert og søkt 



Dokumenter? 

Eller bruke Rapport 171.001 Nominerte søkere 



Rapporter i FS – opptaksmodulen 

->  kun de som har søkt 

 
Rapport 101.001 Søkerliste 

• Søkere per alternativ (studietype, feks. SVUTV) 

• Får med emnevalg fra merknadsfelt 

 

Rapport 101.003 Søkerliste - ulike utplukk 

• Søkere per studietype eller sted 

• Får med emnevalg fra merknadsfelt 

 

-> Brukes til å finne enhetens søkere (også fra 

sentrale avtaler) 

 

 



Rapporter i FS – utvekslingsmodulen 

 -> alle nominerte (også de som ikke har søkt) 

Rapport 170.001 - Søkere til innreisende 

utveksling: 

• Sorterer på internt el. eksternt sted 

• Utvekslingsprogram, emneønsker & nominator 

 

Rapport 171.001 - Nominerte søkere: 

• Sorterer IKKE på sted 

• Sorterer på søkt/ikke søkt & dok/ikke dok. 

• Emneønsker & nominator 

 

 

 



Oversikt og veiledning for rapporter 

Se http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/veiledninger/utveksl

ing/rapporter.html 
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Hvordan finne dine nominerte? Per sted: 
 


