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Prosedyre 

Prosedyren omhandler arbeidsoppgaver fra studenten har sendt inn søknad om innpass/godkjenning 

av tidligere bestått utdanning som anses som jevngod med emner VID vitenskapelige høgskole tilbyr. 

 

1 Behandling av søknad om innpass/godkjenning 

 

a Studenter som søker om innpass/godkjenning etter at de er tatt opp som 
studenter. 
Studentene skal sende dokumentert søknad til post@vid.no  

Arkiv fordeler søknader til gjeldende studieleder med kopi til saksbehandler i studieseksjonen 
(Arkiv må ha en oversikt over hvem som skal være saksbehandlere for de ulike utdanningene). 
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b Studenter som søker om innpass/godkjenning samtidig med opptak til studiet 

(Eks: Søker seg rett til 2. studieår på bakgrunn av tidligere utdanning). 
Studenter som søker opptak behandles av opptaksteamet. Saken blir sendt over til 

studieleder som gjør den faglige vurderingen. Svarbrevet på opptak må inneholde de samme 

opplysningene som i pkt. 2 nedenfor. Saken må lagres i elektronisk sakarkiv. 

 

 

 
c Overflyttingsstudenter 

Studenter som søker overflytting behandles i opptaksteamet. Saken blir sendt over til 

studieleder som gjør den faglige vurderingen. De som får godkjent søknad blir lagt inn i 

elektronisk sakarkiv først etter at de sier endelig ja til plassen. Vedtaket fra studieleder bør 

inneholde de samme opplysninger som i pkt 2 nedenfor. 

 
 

2  Fagvurdering og vedtak 

Studieleder fatter vedtak og sender dette tilbake til saksbehandler i studieseksjonen innen 3 

uker. 

Vedtak skal skrives inn i en mal i det elektroniske saksbehandlingssystem for å sikre at 

studieseksjonen får alle de opplysningene de trenger for å registrere innpassing/fritak i FS.  

 

Opplysninger som skal inngå i vedtaket (skjemaet i malen er satt opp slik): 

 
Eksternt emne det er innvilget 

innpass/godkjenning for (emnekode og navn): 

Antall 

studiepoeng 

Emne som erstattes (emnekode og navn): 

   

   

En beskrivelse av eventuelt tilrettelagt studieløp legges ved. 

 

Kopi av vedtaket skal sendes til: 

 Administrativ konsulent på instituttet 

 Eksamenskonsulent 

 FS-superbruker 

 Praksiskoordinator(for de studiene som har praksis) 

 

 

3 Registrering i FS - ansvar 

Studieseksjonen har ansvaret for rutine i FS (se rutine under). 

 Opprette godkjenningssak i FS 

 Legge inn evt. innpass på (deler av) et emne 

 Legge inn evt. spesialtilpasning og/eller fritak for vurderingskombinasjon for eksamen 

dersom det er gitt innpass fra deler av en eksamen 

 Melde opp eller av vurdering ihht. vedtaket 

 Endre utdanningsplan 

 

Obs: Studenter som får innpasset emner som er tatt på VID trenger ikke å få opprettet 

godkjenningssak i FS, men de beståtte emnene må legges/genereres inn i studentens utdanningsplan 

og erstatter andre emner.  
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Rutine for registrering av godkjenningssaker og behandling av 

innpass/godkjenninger fra andre norske utdanningsinstitusjoner i 

utdanningsplaner (gjelder ikke utvekslingsstudenter, se s.10) 

 

Slik registrerer du 

Godkjenningssak samlebilde 

1. Studenten søker om å få godskrevet og innpasset emner tatt ved andre norske FS-
institusjoner i henhold til ovennevnte prosedyre.  

2. Opprett en ny godkjenningssak for studenten av type INNPASS, med «Status behandling» 
BEHANDLES.  
 

 

 

3. Til høyre i bildet finner man knappen «Hent ekstern norsk utdanning» (Resultatutveksling). 
Hvis studenten har akseptert resultatutveksling for VID vil knappen være aktiv. Trykk på 
knappen for å hente den eksterne utdanningen. Dersom teksten på knappen er grå og det 
ikke skjer noe når du trykker på den, betyr det at studenten ikke har akseptert (ennå). 
Studenten kan kontaktes og så eventuelt gi sitt samtykke på Studentweb (i Min profil).  
 

 
 

        

Dersom resultatutveksling ikke skal benyttes gå direkte til «Eksternstudium» (se under). 

 

Dersom det skjer feil i overføringen vil det fremkomme som over (delvis fullført. Omkjøres …). 
Trykk i ruten med V for mer informasjon om hva som er galt. 
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4. Det kommer opp en firkant med en strek inni og en tekst Bestilt dato og klokkeslett. Du kan 
trykke inne i ruten og få opp mer informasjon om hvordan det går med bestillingen. 
Bestillingen går automatisk til de andre norske FS-institusjonene som er med på 
resultatutvekslingen, og du får normalt svar i løpet av ett minutt. 

 
I «Godkjenningssak samlebilde» under fanen «Omfang» er det nå automatisk opprettet rader 
for de institusjonene det er hentet resultater fra. 
  

5. «Godkjenningssak samlebilde» i fanen «Omfang» hak av for emner som «Inngår» på de 
emnene som gjelder godkjenningssaken du arbeider med. 

 

Person eksternstudium 

6. Resultater registrert med Resultatutveksling (a) eller manuelt (b) 

 

a) Med Resultatutveksling 
Dersom studenten har resultater å hente, er det automatisk blitt opprettet forekomster 
i «Person eksternstudium» for hver institusjon. 

 

Resultatene legger seg automatisk i fanen Resultater. 
Opplysningene er de som tradisjonelt står på en karakterutskrift. 

 

Dersom det er lagt inn emner manuelt tidligere vil «Kontroll» bli aktivert; dvs. skriften blir rød 
og man må sette «J» i «Kontrollert» etter at man har gått i gjennom resultatene. Under 
«Kontroll» kan det ved tidligere manuelt innlagte emner oppstå dubletter. Kontroll aktiveres for 
å gjøre en oppmerksom på dette.  

 

  

  

 



5 

 

 

Hva importeres inn? 

 

 Dersom studenten har eksterne emner, kommer de over med kategorien EMNE 

(Emne). 

 Dersom studenten har ekstern grad, kommer den over med kategorien KVAL 

(Kvalifikasjon) 

 Resultater som har kommet over ved resultatutvekslingen har Reg. kilde 

AUTOMATISK (Automatisk registrering). Slike resultater kan du ikke redigere på. 

Resultater som er lagt inn manuelt har Reg. kilde MANUELL 

 Dersom den eksterne institusjonen har registrert tekstinformasjon om emnet/graden i 

FS, kommer det opp et info-symbol. Du kan trykke på symbolet og lese om 

emnet/graden (ingen «i» i dette eksempelet). 

 Emnekoden hentes inn med koden, så en bindestrek og så versjonskoden, f.eks. 

VISE1000-1 

 Emnets navn og bokmål/nynorsk. Studentens målform på VID, se bildet 

Person/student > feltet "Skal tilskrives på", avgjør om emnenavnet blir hentet inn på 

bokmål eller nynorsk. Engelsk emnenavn kommer over i feltet for engelsk navn. 

Studenter som skal tilskrives på engelsk får bokmålsnavnet i det norske navnefeltet. 

 NB! Merk at studentens karakter automatisk kommer med ved resultatutvekslingen, på 

samme måte som når en student leverer en karakterutskrift/vitnemål. Karakteren er til 

informasjon til saksbehandler i FS, men skal ikke med på vitnemålet fra VID. Dette 

sørger du for når du innpasser emnet i utdanningsplanen til studenten ved hjelp 

av feltet 'Resultat "Innpasset" på vitnemål' skal ha «J». Unntak: For 

samarbeidsutdanninger der man ønsker å hente inn karakterer settes det «N». 

 
Gå til Godkjenning samlebilde 
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b) Uten Resultatutveksling 
Legg inn resultater fra karakterutskrift i fanen «Resultater».  

 

Legg inn «EMNE» under kategori. «Kode» og «Navn» hentes fra karakterutskrift. Legg inn 
«Tid», «Vekting» og ev. «Nivå».  

«Resultat» legges inn ved å trykke på «Registrer resultat». 

 

 Resultatene vil da fremkomme som «Innpasset». 

Når resultatene er lagt inn og lagret, går til «Godkjenning samlebilde» og sett saken som 
«BEHANDLET» med dato.  

 
Saker der «Type sak» har kategoriene «Innpass» og «Forhånd» overføres til GAUS -
søketjeneste for Godkjenning Av Utenlandske Studier. 

 
Gå tilbake til Godkjenning samlebilde 

 

Ferdigstille saken i Godkjenning samlebilde 

 

7. Godkjenning samlebilde  
Hak av for under «Inngår» i fanen «Eksternstudium» 
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Gå til fanen «Omfang» 
 
 
Hak av for «Inngår» hvis studiepoengene stemmer med studiepoengene studenten skal ha. 
Hvis ikke, legg inn riktig antall studiepoeng og deretter hak av. 
 
Legg studiepoeng inn i «Omfang totalt» og lagre. 

 

 

 

NB! Kun for utvekslingsstudenter: Omfang Lånekassen og terminangivelse Lånekassen gjelder 

kun utvekslingsstudenter!! 

 

 

Sett saken til «Behandlet» og gå til studentens utdanningsplan 

 

 

Oppdatering av studentens Utdanningsplan 

8. Godkjente emner dukker opp i bildet «Utdanningsplan» under fanen «Ekstern utdanning» der 
teksten nå er grønn. Emner ligger under «Ikke med i plan». 
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For å legge inn emnet trykk på grå pilboks. Emnet kommer inn i arbeidsområdet 

 

 

 

 

Det innpassede emnet må kobles til «Emnekombinasjon» og «Emnevalgstatus». Viktig å få 
dette riktig i forhold til obligatoriske emner og valgemner. Vekting må legges inn, hvis ikke 
ordnet i Godkjenningssak samlebilde. Legg inn riktig saksnummer fra Godkjenning samlebilde 
(en student kan ha flere saker). Sjekk at «Resultat «Innpasset» på vitnemål» har en «J»* 

 

 

* Unntaket er for samarbeidsutdanninger der vi ønsker å få inn karakter. Settes da med «N». 

Husk at eksterne karakterer ikke skal komme frem på vitnemål fra VID (bortsett fra 

samarbeidsutdanninger). 

  

Allerede registrert ekstern norsk utdanning? 

Dersom det allerede er manuelt registrert at studenten har ekstern norsk utdanning, kan du 
likevel trykke på knappen 'Hent ekstern norsk utdanning'. Når resultatene er innhentet vil du 
kanskje trenge å kontrollere om den nye utdanningen allerede er blant den allerede 
registrerte, og eventuelt rydde. 
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Slik rydder du i de ulike bildene 

I bildet «Person eksternstudium» vil rammen Kontroll få rød skrift, feltet kontrollert = N og det 
det står: "Krever kontroll: J. Det eksisterer både manuelt og automatisk registrerte resultater." 
Det du da skal gjøre er å finne ut hva blant det manuelt registrerte som tilsvarer det som har 
kommet over automatisk. Slett ev. manuelt innlagte emner (husk å fjerne de fra 
«Utdanningsplan» før du får slettet i «Person eksternstudium»)**. 

 
  

Ekstern utdanning ikke tidligere registrert 
Det kan komme over ferskere resultater enn det som tidligere er registrert manuelt. Det 
ferskeste trenger du ikke gjøre noe med hvis det er det du skal bruke i 
godkjenningssaken/innpassingssaken. Fortsett arbeidet som vanlig. 

 

** Den eksterne utdanningen er tidligere registrert 

Du må finne ut hva blant det automatisk innhentede som utgjør det samme emnet/de samme 
emnene som tidligere er manuelt registrert. Slett det gamle manuelle resultatet dersom: 

 Det manuelt registrerte resultatet ikke er benyttet i kvalifikasjon ennå. Dette ser du hvis du 

haker av under detaljer. 

 Det manuelt registrerte resultatet inngår i utdanningsplan(er), men ikke er brukt i grad ennå. 

Slett emnet fra utdanningsplanen(e) før du kan slette det manuelt registrerte emnet. 

 Det manuelt registrerte resultatet er haket av for «Inngår» i nedre del av «Godkjenningssak 

samlebilde», fanen «Omfang», fjern denne haken i innpassingssaken. 

 Når det er ryddet opp, og det automatisk hentede resultatet er innpasset i utdanningsplanen 

og godkjenningssaken er ferdigbehandlet, kan du skrive Kontrollert=J i øvre del av bildet. 

 

Lenge siden resultatet er hentet inn? 

Dersom studenten står på nippet til å få grad fra VID, men muligens kan ha forbedret et tidligere 
automatisk innhentet eksamensresultat fra en annen institusjon, kan du trykke på 'Hent ekstern norsk 
utdanning' på nytt. Merk at eksterne karakterer ikke skal komme frem på vitnemål fra VID, så ny 
innhenting er egentlig overflødig dersom det gjelder gjentak, bortsett fra ved samarbeidsutdanninger. 
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Rutine for registrering av forhåndsgodkjenning, godkjenningssaker og 

behandling av innpass/godkjenninger fra utenlandske 

utdanningsinstitusjoner i utdanningsplaner (gjelder utvekslingsstudenter) 
 

En student som har vært på utveksling vil allerede ha en sak i Godkjenning samlebilde «FORHÅND»  
 
NB! Saker med type «FORHÅND» skal ikke endres!! 

 

 
Sjekk at du står i riktig forhåndsgodkjenningssak og trykk deretter på «Generer innpassingssak» 
 (i høyre del av bildet «Godkjenningssak samlebilde) 
 

 
 
Søk opp bildet på nytt, og du ser at studenten har fått flere saker. Bla deg frem til riktige sak. 
 
Du får da opp bilde med opplysninger om utvekslingsavtale osv., (det kan være flere saker koplet til en student) 

 
 
Sjekk at saken har status «Behandles», lagre og trykk på «Eksternstudium» 
 
Her vil/skal emnene ligge klare under «Resultater» 
 
Gå til feltet under «Resultat» og  

 
 
trykk på «Registrer resultat» og velg «1 Innpass» 
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Nå legger resultatet seg inn, også på engelsk 
 
Lagre og gå tilbake til «Godkjenning samlebilde» Se pkt. 7 og 8 på s. 6-8 
  
 
 


