
Prosess Transaksjon Kommentar
Administrere eksterne høringer Høringsbrev
Administrere eksterne høringer Vurdering
Administrere eksterne høringer Innspill fra relevante enheter
Administrere eksterne høringer Høringsuttalelse
Administrere interne høringer Høringsnotat
Administrere interne høringer Innspill fra relevante enheter
Administrere og vedlikeholde medlemmer til styrer, råd og 
utvalg

Oppnevning

Avholde møter i styrer, råd og utvalg Møteinnkalling 
Avholde møter i styrer, råd og utvalg Saksfremlegg
Avholde møter i styrer, råd og utvalg Møtereferat/protokoll
Avholde møter i styrer, råd og utvalg Orientering om vedtak 
Avholde møter i fora og nettverk Møteinnkalling
Avholde møter i fora og nettverk Saksdokumenter
Avholde møter i fora og nettverk Møtereferat
Avholde møter i fora og nettverk Informasjon ut
Rapportere Statistikk
Rapportere Rapporter/nøkkeltall til ulike instanser
Utarbeide og vedlikeholde kvalitetssystem Systembeskrivelse
Utarbeide og vedlikeholde kvalitetssystem Rutine og retningslinjer
Utarbeide og vedlikeholde kvalitetssystem Revisjon
Utarbeide og vedlikeholde kvalitetssystem Rapport
Følge opp rankinger Invitasjon til å delta i ranking
Følge opp rankinger Datainnsending
Følge opp rankinger Datavalidering
Følge opp rankinger Rapport/kunngjøring
Følge opp rankinger Oppfølging
Utarbeide og vedlikeholde strategi og plan Strategidokument 
Utarbeide og vedlikeholde strategi og plan Interne arbeidsdokumenter
Utarbeide og vedlikeholde strategi og plan Årsplan/flerårsplan
Utarbeide og vedlikeholde strategi og plan Virksomhetsplan
Utarbeide og vedlikeholde strategi og plan Handlingsplan
Utarbeide og vedlikeholde strategi og plan Årshjul
Utarbeide og vedlikeholde strategi og plan Innspill/høring
Utarbeide og vedlikeholde strategi og plan Saksframlegg og vedtak
Utarbeide og vedlikeholde regelverk og retningslinjer Interne arbeidsdokumenter
Utarbeide og vedlikeholde regelverk og retningslinjer Utredning
Utarbeide og vedlikeholde regelverk og retningslinjer Saksfremlegg
Utarbeide og vedlikeholde regelverk og retningslinjer Vedtak
Utarbeide og vedlikeholde regelverk og retningslinjer Informasjon
Behandle klage på enkeltvedtak Klage
Behandle klage på enkeltvedtak Merknad til klage
Behandle klage på enkeltvedtak Bekreftelse på mottatt klage
Behandle klage på enkeltvedtak Vedtak
Behandle klage på enkeltvedtak Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Behandle klage på enkeltvedtak Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Behandle klage på enkeltvedtak Vedtak fra institusjonens klagenemnd 

Funksjon: gjelder alle 



Underfunksjon Prosess Transaksjon Kommentar
Forskningsstrategi og -kvalitet Utarbeide forskningsstrategi Medvirkningsplan
Forskningsstrategi og -kvalitet Utarbeide forskningsstrategi Innspill
Forskningsstrategi og -kvalitet Utarbeide forskningsstrategi Utkast
Forskningsstrategi og -kvalitet Utarbeide forskningsstrategi Notat
Forskningsstrategi og -kvalitet Utarbeide forskningsstrategi Referat
Forskningsstrategi og -kvalitet Utarbeide forskningsstrategi Strategidokument
Forskningsstrategi og -kvalitet Utarbeide forskningsstrategi Saksfremlegg
Forskningsstrategi og -kvalitet Utarbeide forskningsstrategi Vedtak
Forskningsstrategi og -kvalitet Analysere og identifisere finansieringskilder for forskning Saksfremlegg 
Forskningsstrategi og -kvalitet Analysere og identifisere finansieringskilder for forskning Notat
Forskningsstrategi og -kvalitet Analysere og identifisere finansieringskilder for forskning Informasjon fra fagmiljøer
Forskningsstrategi og -kvalitet Informere og mobilisere om forskningsprogrammer og 

utlysninger
Saksfremlegg

Forskningsstrategi og -kvalitet Informere og mobilisere om forskningsprogrammer og 
utlysninger

Referat

Forskningsstrategi og -kvalitet Informere og mobilisere om forskningsprogrammer og 
utlysninger

Protokoll

Forskningsstrategi og -kvalitet Informere og mobilisere om forskningsprogrammer og 
utlysninger

Notat

Forskningsstrategi og -kvalitet Informere og mobilisere om forskningsprogrammer og 
utlysninger

Vedtak

Forskningsstrategi og -kvalitet Prioritere potensielle forskningsprogrammer og prosjekter Betingelser for prioritering
Forskningsstrategi og -kvalitet Prioritere potensielle forskningsprogrammer og prosjekter Intern utlysning/orientering
Forskningsstrategi og -kvalitet Prioritere potensielle forskningsprogrammer og - Saksfremlegg
Forskningsstrategi og -kvalitet Prioritere potensielle forskningsprogrammer og prosjekter Vedtak
Forskningsstrategi og -kvalitet Tildele interne forskningsmidler og -stipend Utlysning 
Forskningsstrategi og -kvalitet Tildele interne forskningsmidler og -stipend Søknad 
Forskningsstrategi og -kvalitet Tildele interne forskningsmidler og -stipend Vurdering 
Forskningsstrategi og -kvalitet Tildele interne forskningsmidler og -stipend Saksfremlegg
Forskningsstrategi og -kvalitet Tildele interne forskningsmidler og -stipend Tildeling 
Forskningsstrategi og -kvalitet Tildele interne forskningsmidler og -stipend Avslag
Forskningsstrategi og -kvalitet Etablere og utvikle forskningssamarbeid Invitasjonsbrev gjesteforskere
Forskningsstrategi og -kvalitet Etablere og utvikle forskningssamarbeid Intensjonsbrev forskernettverk/tverrfaglige 

forskergrupper
Forskningsstrategi og -kvalitet Etablere og utvikle forskningssamarbeid Memorandum of understanding/intensjonsavtale
Forskningsstrategi og -kvalitet Etablere og utvikle forskningssamarbeid Partneravtale
Forskningsstrategi og -kvalitet Etablere og utvikle forskningssamarbeid Samarbeidsavtale
Forskningsstrategi og -kvalitet Etablere og utvikle forskningssamarbeid Konsortiumavtale
Forskningsstrategi og -kvalitet Etablere og utvikle forskningssamarbeid Endringsavtale
Forskningsstrategi og -kvalitet Etablere og utvikle forskningssamarbeid Material Transfer Agreement
Forskningsstrategi og -kvalitet Etablere og utvikle forskningssamarbeid Mandat / formål
Forskningsstrategi og -kvalitet Etablere og utvikle forskningssamarbeid Handlingsplan
Forskningsstrategi og -kvalitet Etablere og utvikle forskningssamarbeid Korrespondanse
Forskningsstrategi og -kvalitet Etablere og utvikle forskningssamarbeid Møteagenda og -referat
Forskningsstrategi og -kvalitet Etablere og utvikle forskningssamarbeid Budsjett 
Forskningsstrategi og -kvalitet Etablere og utvikle forskningssamarbeid Tildelingsbrev 
Forskningsstrategi og -kvalitet Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og 

samarbeidsprosjekter
Intern opplæring og informasjon

Forskningsstrategi og -kvalitet Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og 
samarbeidsprosjekter

Utlysning

Forskningsstrategi og -kvalitet Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og 
samarbeidsprosjekter

Søknad

Forskningsstrategi og -kvalitet Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og 
samarbeidsprosjekter

Vedtak

Forskningsstrategi og -kvalitet Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og 
samarbeidsprosjekter

Tildelingsbrev 

Forskningsstrategi og -kvalitet Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og 
samarbeidsprosjekter

Kontrakt

Forskningsstrategi og -kvalitet Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og 
samarbeidsprosjekter

Utbetaling

Forskningsstrategi og -kvalitet Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og 
samarbeidsprosjekter

Rapport 

Forskningsstrategi og -kvalitet Forvalte  samarbeidsavtaler Forarbeid/arbeidsdokumenter
Forskningsstrategi og -kvalitet Forvalte  samarbeidsavtaler Avtale
Forskningsstrategi og -kvalitet Forvalte  samarbeidsavtaler Møtereferat
Forskningsstrategi og -kvalitet Forvalte  samarbeidsavtaler Revidert/fornyet avtale
Forskningsstrategi og -kvalitet Evaluere og forbedre kvaliteten på forskningsaktiviteter og 

-prosjekter
Prosessdesign

Forskningsstrategi og -kvalitet Evaluere og forbedre kvaliteten på forskningsaktiviteter og 
-prosjekter

Statistikk

Forskningsstrategi og -kvalitet Evaluere og forbedre kvaliteten på forskningsaktiviteter og 
-prosjekter

Evalueringsrapport

Forskningsstrategi og -kvalitet Evaluere og forbedre kvaliteten på forskningsaktiviteter og 
-prosjekter

Analyse

Forskningsstrategi og -kvalitet Evaluere og forbedre kvaliteten på forskningsaktiviteter og 
-prosjekter

Møtereferat

Forskningsstrategi og -kvalitet Evaluere og forbedre kvaliteten på forskningsaktiviteter og 
-prosjekter

Notat

Forskningsstrategi og -kvalitet Evaluere og forbedre kvaliteten på forskningsaktiviteter og 
-prosjekter

Vedtak

Forskningsstrategi og -kvalitet Støtte kvalitet i forskning Systembeskrivelse
Forskningsstrategi og -kvalitet Støtte kvalitet i forskning Mal
Forskningsstrategi og -kvalitet Støtte kvalitet i forskning Veiledning
Forskningsstrategi og -kvalitet Støtte kvalitet i forskning Retningslinjer

Funksjon: Forskning



Forskningsstrategi og -kvalitet Støtte kvalitet i forskning Forskningsgruppebeskrivelse
Forskningsstrategi og -kvalitet Støtte kvalitet i forskning Internasjonal overenskomst
Forskningsstrategi og -kvalitet Støtte kvalitet i forskning Godkjenning
Forskningsstrategi og -kvalitet Støtte kvalitet i forskning Evaluering
Forskningsstrategi og -kvalitet Støtte kvalitet i forskning Forsøksprotokoll
Forskningsstrategi og -kvalitet Støtte kvalitet i forskning Monitoreringsrapport
Forskningsstrategi og -kvalitet Støtte kvalitet i forskning Forskningsetiske vurderinger
Forskningsstrategi og -kvalitet Sikre samsvar med juridiske og etiske retningslinjer Møtereferat
Forskningsstrategi og -kvalitet Sikre samsvar med juridiske og etiske retningslinjer Vedtak
Forskningsstrategi og -kvalitet Behandle forskningsetiske brudd Varsel om mistanke om forskningsetisk brudd
Forskningsstrategi og -kvalitet Behandle forskningsetiske brudd Møtereferat
Forskningsstrategi og -kvalitet Behandle forskningsetiske brudd Notat
Forskningsstrategi og -kvalitet Behandle forskningsetiske brudd Saksfremlegg
Forskningsstrategi og -kvalitet Behandle forskningsetiske brudd Innstilling
Forskningsstrategi og -kvalitet Behandle forskningsetiske brudd Klage
Forskningsstrategi og -kvalitet Behandle forskningsetiske brudd Svar på klage
Forskningsstrategi og -kvalitet Behandle forskningsetiske brudd Ekstern kildeinformasjon (media)
Forskningsstrategi og -kvalitet Opprette og administrere Advisory Board Oppnevningsbrev 
Forskningsstrategi og -kvalitet Opprette og administrere Advisory Board Mandat 
Forskningsstrategi og -kvalitet Opprette og administrere Advisory Board Rapport 
Forskningsstrategi og -kvalitet Opprette og administrere Advisory Board Honorar 
Forskningsstrategi og -kvalitet Administrere politikk for åpen vitenskap Retningslinjer for publiseringsstøtte
Forskningsstrategi og -kvalitet Utarbeide politikk for immaterielle rettigheter Forslag
Forskningsstrategi og -kvalitet Utarbeide politikk for immaterielle rettigheter Saksfremlegg
Forskningsstrategi og -kvalitet Utarbeide politikk for immaterielle rettigheter Notat
Forskningsstrategi og -kvalitet Utarbeide politikk for immaterielle rettigheter Vedtak
Forskningsstrategi og -kvalitet Styrke forskningspublisering Analyse
Forskningsstrategi og -kvalitet Styrke forskningspublisering Handlingsplan
Forskningsstrategi og -kvalitet Styrke forskningspublisering Saksfremlegg
Forskningsstrategi og -kvalitet Styrke forskningspublisering Vedtak
Forskningsstrategi og -kvalitet Fastsette rammer for forsknings- og utviklingstermin Avtale
Forskningsstrategi og -kvalitet Tildele forsknings- og utviklingstermin Utlysning
Forskningsstrategi og -kvalitet Tildele forsknings- og utviklingstermin Søknad 
Forskningsstrategi og -kvalitet Tildele forsknings- og utviklingstermin Saksfremlegg
Forskningsstrategi og -kvalitet Tildele forsknings- og utviklingstermin Vedtak
Forskningsstrategi og -kvalitet Tildele forsknings- og utviklingstermin Søknad om endring
Forskningsstrategi og -kvalitet Tildele forsknings- og utviklingstermin Vedtak om endring
Forskningsstrategi og -kvalitet Tildele forsknings- og utviklingstermin Faglig rapport 
Forskningsstrategi og -kvalitet Tildele forsknings- og utviklingstermin Oppgjørsskjema/rapport 
Forskningsstrategi og -kvalitet Administrere program for å utvikle unge forskere Saksfremlegg
Forskningsstrategi og -kvalitet Administrere program for å utvikle unge forskere Notat
Forskningsstrategi og -kvalitet Administrere program for å utvikle unge forskere Kursplan
Forskningsstrategi og -kvalitet Administrere program for å utvikle unge forskere Informasjon til fagmiljøer
Forskningsstrategi og -kvalitet Administrere program for å utvikle unge forskere Evaluering
Forskningsstrategi og -kvalitet Opprette og administrere forskerskole Konsortiumavtale
Forskningsstrategi og -kvalitet Opprette og administrere forskerskole Kontrakt/tildelingsbrev
Forskningsstrategi og -kvalitet Opprette og administrere forskerskole Budsjett
Forskningsstrategi og -kvalitet Opprette og administrere forskerskole Søknad om finansiering
Forskningsstrategi og -kvalitet Opprette og administrere forskerskole Vedtak om finansiering
Forskningsstrategi og -kvalitet Opprette og administrere forskerskole Oppnevning styre
Forskningsstrategi og -kvalitet Opprette og administrere forskerskole Midtveisevaluering
Forskningsstrategi og -kvalitet Opprette og administrere forskerskole Fremdriftsrapport
Forskningsprosjekt Forvalte og tildele forskningsmidler Saksfremlegg
Forskningsprosjekt Forvalte og tildele forskningsmidler Notat
Forskningsprosjekt Forvalte og tildele forskningsmidler Informasjon til fagmiljøer
Forskningsprosjekt Forvalte og tildele interne forskningsmidler Saksfremlegg
Forskningsprosjekt Forvalte og tildele interne forskningsmidler Notat
Forskningsprosjekt Forvalte og tildele interne forskningsmidler Vedtak
Forskningsprosjekt Forvalte og tildele interne forskningsmidler Utlysning
Forskningsprosjekt Forvalte og tildele interne forskningsmidler Evaluering
Forskningsprosjekt Forvalte  prosjektsamarbeidsavtaler Forarbeid/arbeidsdokumenter
Forskningsprosjekt Forvalte  prosjektsamarbeidsavtaler Avtale
Forskningsprosjekt Forvalte  prosjektsamarbeidsavtaler Non-disclosure Agreement
Forskningsprosjekt Forvalte  prosjektsamarbeidsavtaler Møtereferat
Forskningsprosjekt Forvalte  prosjektsamarbeidsavtaler Revidert/fornyet avtale
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for fremragende 

forskning
Søkerstøtte 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for fremragende 
forskning

Søknad med prosjektbeskrivelse 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for fremragende 
forskning

Avslag på søknad med evaluering 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for fremragende 
forskning

Budsjett 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for fremragende 
forskning

Samarbeidsavtale

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for fremragende 
forskning

Kontrakt/tilsagnsbrev

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for fremragende 
forskning

Fremdriftsrapport 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for fremragende 
forskning

Midtveisevaluering

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for fremragende 
forskning

Forlengelse 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for 
forskningsdrevet innovasjon

Søkerstøtte 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for 
forskningsdrevet innovasjon

Søknad med prosjektbeskrivelse 



Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for 
forskningsdrevet innovasjon

Avslag på søknad med evaluering 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for 
forskningsdrevet innovasjon

Budsjett 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for 
forskningsdrevet innovasjon

Samarbeidsavtale

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for 
forskningsdrevet innovasjon

Kontrakt/tilsagnsbrev

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for 
forskningsdrevet innovasjon

Fremdriftsrapport 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for 
forskningsdrevet innovasjon

Midtveisevaluering

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere Senter for 
forskningsdrevet innovasjon

Forlengelse 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere NFR-prosjekter Søkerstøtte 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere NFR-prosjekter Søknad med prosjektbeskrivelse 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere NFR-prosjekter Avslag på søknad med evaluering 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere NFR-prosjekter Budsjett 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere NFR-prosjekter Samarbeidsavtale
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere NFR-prosjekter Kontrakt/tildelingsbrev 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere NFR-prosjekter Fremdriftsrapport 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere NFR-prosjekter Endringsmelding 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere NFR-prosjekter Evaluering 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere NFR-prosjekter Forlengelse 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere NFR-prosjekter Dialog med finansiør og samarbeidspartnere 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere NFR-prosjekter Rapport 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere EU-prosjekter Søkerstøtte 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere EU-prosjekter Søknad med prosjektbeskrivelse 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere EU-prosjekter Avslag på søknad med evaluering 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere EU-prosjekter Budsjett 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere EU-prosjekter Samarbeidsavtale
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere EU-prosjekter Konsortiumavtale
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere EU-prosjekter Kontrakt/tildelingsbrev 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere EU-prosjekter Forlengelse 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere EU-prosjekter Endringsmelding 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere EU-prosjekter Dialog med finansiør og samarbeidspartnere 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere EU-prosjekter Rapport 
Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere andre eksternt 

finansierte prosjekter
Søkerstøtte 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere andre eksternt 
finansierte prosjekter

Søknad med prosjektbeskrivelse

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere andre eksternt 
finansierte prosjekter

Avslag på søknad med evaluering 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere andre eksternt 
finansierte prosjekter

Budsjett 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere andre eksternt 
finansierte prosjekter

Kontrakt/tildelingsbrev 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere andre eksternt 
finansierte prosjekter

Fremdriftsrapport 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere andre eksternt 
finansierte prosjekter

Forlengelse 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere andre eksternt 
finansierte prosjekter

Endringsmelding 

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere andre eksternt 
finansierte prosjekter

Dialog med finansiør og samarbeidspartnere

Forskningsprosjekt Søke om midler til og administrere andre eksternt 
finansierte prosjekter

Rapport

Forskningsprosjekt Innhente godkjenning 
(REK/Datatilsynet/Personvernombudet mv.)

Søknad

Forskningsprosjekt Innhente godkjenning 
(REK/Datatilsynet/Personvernombudet mv.)

Godkjenning

Forskningsprosjekt Innhente tillatelse eksternt (innsamling mv.) Søknad om tillatelse 
Forskningsprosjekt Innhente tillatelse eksternt (innsamling mv.) Vedtak 
Forskningsprosjekt Innhente tillatelse eksternt (innsamling mv.) Samtykke fra forsøkspersoner 
Forskningsprosjekt Gjennomføre internt finansiert forskningsprosjekt Periodisk faglig og økonomisk rapportering
Forskningsprosjekt Gjennomføre internt finansiert forskningsprosjekt Sluttmelding
Forskningsprosjekt Gjennomføre internt finansiert forskningsprosjekt Rapport
Forskningsprosjekt Gjennomføre internt finansiert forskningsprosjekt Videre planer
Forskningsprosjekt Utføre oppdragsvirksomhet (fagekspertise) Tilbud
Forskningsprosjekt Utføre oppdragsvirksomhet (fagekspertise) Sjekkliste for bidrags- og oppdragsfinansierte 

prosjekter
Forskningsprosjekt Utføre oppdragsvirksomhet (fagekspertise) Svar på anbud
Forskningsprosjekt Utføre oppdragsvirksomhet (fagekspertise) Vurdering av svar på anbud
Forskningsprosjekt Utføre oppdragsvirksomhet (fagekspertise) Kontrakt/tildelingsbrev 
Forskningsprosjekt Utføre oppdragsvirksomhet (fagekspertise) Godkjenning av kontrakt
Forskningsprosjekt Utføre oppdragsvirksomhet (fagekspertise) Budsjett 
Forskningsprosjekt Utføre oppdragsvirksomhet (fagekspertise) Forlengelse 
Forskningsprosjekt Utføre oppdragsvirksomhet (fagekspertise) Rapport
Forskningsprosjekt Håndtere forskningsdata Prinsipper og retningslinjer for håndtering av 

forskningsdata
Forskningsprosjekt Håndtere forskningsdata Datahåndteringsplan 
Forskningsprosjekt Gjøre forskningsetiske vurderinger Oppnevning av komiteer
Forskningsprosjekt Gjøre forskningsetiske vurderinger Lovpålagt opplæring i forskningsetikk
Forskningsprosjekt Gjøre forskningsetiske vurderinger Juridisk rådgivning
Forskningsprosjekt Gjøre forskningsetiske vurderinger Vurdering 
Forskningsprosjekt Håndtere avvik Juridisk rådgivning
Forskningsprosjekt Håndtere avvik Melding om uønskede medisinske hendelser



Forskningsprosjekt Rapportere forskningsresultater Rapport 
Forskningsprosjekt Rapportere forskningsresultater Forskningsmelding
Forskningsprosjekt Rapportere forskningsresultater Deliverables
Forskningsstøtte Veilede og informere Spesialisert veiledning
Forskningsstøtte Veilede og informere Opplæring 
Forskningsstøtte Rapportere til Cristin Publikasjonsliste
Forskningsstøtte Rapportere til Cristin Godkjenninger fra fagmiljø
Forskningsstøtte Rapportere til Cristin Evaluering av publikasjonsform
Forskningsstøtte Rapportere til Cristin Revidert/godkjent liste
Forskningsstøtte Rapportere til Cristin Nominering av publiseringskanaler til opprykk
Forskningsstøtte Opprette og vedlikeholde forskningsinfrastruktur Utlysning av midler 
Forskningsstøtte Opprette og vedlikeholde forskningsinfrastruktur Bevilgning av midler 
Forskningsstøtte Opprette og vedlikeholde forskningsinfrastruktur Administrere og vedlikeholde forskningsanlegg og 

laboratorier, herunder tillatelser
Forskningsstøtte Opprette og vedlikeholde forskningsinfrastruktur Administrere og vedlikeholde utstyr og databaser, 

herunder tillatelser
Forskningsstøtte Opprette og vedlikeholde forskningsinfrastruktur Evaluering
Forskningsstøtte Opprette og vedlikeholde forskningsinfrastruktur Søkerstøtte
Forskningsstøtte Opprette og vedlikeholde forskningsinfrastruktur Søknad/prosjektbeskrivelse
Forskningsstøtte Opprette og vedlikeholde forskningsinfrastruktur Lisens
Forskningsstøtte Publisere forskning Søknad om støtte til publisering
Forskningsstøtte Publisere forskning Vedtak om støtte til publisering
Forskningsstøtte Publisere forskning Vitenskapelig publikasjon
Forskningsstøtte Publisere forskning Språkvask/korrektur
Forskningsstøtte Publisere forskning Fagfellevurdering
Forskningsstøtte Publisere forskning Publiseringsbonus
Forskningsstøtte Følge opp politikk for åpen vitenskap Publisering
Forskningsstøtte Følge opp politikk for åpen vitenskap Søknad om midler
Forskningsstøtte Følge opp politikk for åpen vitenskap Vedtak om tildeling av midler
Forskningsstøtte Følge opp politikk for åpen vitenskap Institusjonens tidsskrifter
Forskningsstøtte Følge opp politikk for åpen vitenskap Søknad om refusjon av publiseringkostnader
Forskningsstøtte Følge opp politikk for åpen vitenskap Svar på søknad om refusjon av publiseringkostnader
Forskningsstøtte Følge opp politikk for åpen vitenskap Rådgivning
Forskningsrettigheter og kommersialisering Kommersialisere forskningsresultater Avtale
Forskningsrettigheter og kommersialisering Kommersialisere forskningsresultater Disclosure of invention
Forskningsrettigheter og kommersialisering Kommersialisere forskningsresultater Oppfinneravtale
Forskningsrettigheter og kommersialisering Kommersialisere forskningsresultater Lisensavtale
Forskningsrettigheter og kommersialisering Kommersialisere forskningsresultater Bedriftsetablering
Forskningsrettigheter og kommersialisering Realisere ikke-kommersielt forskningspotensiale Korrespondanse
Forskningsrettigheter og kommersialisering Realisere ikke-kommersielt forskningspotensiale Møteagenda og -referat
Forskningsrettigheter og kommersialisering Realisere ikke-kommersielt forskningspotensiale Avtale
Forskningsrettigheter og kommersialisering Realisere ikke-kommersielt forskningspotensiale Rapport
Forskningsrettigheter og kommersialisering Forvalte interne virkemidler for innovasjon Utlysning
Forskningsrettigheter og kommersialisering Forvalte interne virkemidler for innovasjon Jury
Forskningsrettigheter og kommersialisering Forvalte interne virkemidler for innovasjon Tildelingsbrev
Forskningsrettigheter og kommersialisering Forvalte interne virkemidler for innovasjon Rapport
Forskningsrettigheter og kommersialisering Etablere og utvikle innovasjonssamarbeid Programplan
Forskningsrettigheter og kommersialisering Etablere og utvikle innovasjonssamarbeid Utlysning
Forskningsrettigheter og kommersialisering Etablere og utvikle innovasjonssamarbeid Jury
Forskningsrettigheter og kommersialisering Etablere og utvikle innovasjonssamarbeid Vedtak
Forskningsrettigheter og kommersialisering Etablere og utvikle innovasjonssamarbeid Tildelingsbrev
Forskningsrettigheter og kommersialisering Etablere og utvikle innovasjonssamarbeid Møteagenda og -referat
Forskningsrettigheter og kommersialisering Etablere og utvikle innovasjonssamarbeid Rapport
Forskningsrettigheter og kommersialisering Etablere og utvikle innovasjonssamarbeid Evaluering
Forskningsrettigheter og kommersialisering Etablere og utvikle innovasjonssamarbeid Korrespondanse
Forskningsrettigheter og kommersialisering Etablere og utvikle innovasjonssamarbeid Avtale
Forskningsrettigheter og kommersialisering Etablere og utvikle innovasjonssamarbeid Rapport
Forskningsrettigheter og kommersialisering Følge opp politikk for immaterielle rettigheter Registrere opphav til forskningsidéer
Forskningsrettigheter og kommersialisering Følge opp politikk for immaterielle rettigheter Registrere innmeldte forskningsidéer
Forskningsrettigheter og kommersialisering Følge opp politikk for immaterielle rettigheter Bedriftsetablering
Forskningsrettigheter og kommersialisering Følge opp politikk for immaterielle rettigheter Copyright
Forskningsrettigheter og kommersialisering Følge opp politikk for immaterielle rettigheter Disclosure of invention
Forskningsrettigheter og kommersialisering Følge opp politikk for immaterielle rettigheter Lisensavtale
Forskningsrettigheter og kommersialisering Følge opp politikk for immaterielle rettigheter Oppfinneravtale
Forskningsrettigheter og kommersialisering Søke patent Søknad
Forskningsrettigheter og kommersialisering Søke patent Meddelt patent
Forskningsrettigheter og kommersialisering Søke patent Oversikt over patentsøknader 
Forskningsrettigheter og kommersialisering Støtte studentinnovasjon Søknad
Forskningsrettigheter og kommersialisering Støtte studentinnovasjon Tildeling
Forskningsrettigheter og kommersialisering Støtte studentinnovasjon Vedtak
Forskningsrettigheter og kommersialisering Støtte studentinnovasjon Rapport



Underfunksjon Prosess Transaksjon Kommentar
Utdanningsstrategi og -kvalitet Akkreditere og opprette studietilbud Søknad
Utdanningsstrategi og -kvalitet Akkreditere og opprette studietilbud Studieplan
Utdanningsstrategi og -kvalitet Akkreditere og opprette studietilbud Emnebeskrivelse
Utdanningsstrategi og -kvalitet Akkreditere og opprette studietilbud Samarbeidsavtale
Utdanningsstrategi og -kvalitet Akkreditere og opprette studietilbud Vurdering/innstilling
Utdanningsstrategi og -kvalitet Akkreditere og opprette studietilbud Vedtak
Utdanningsstrategi og -kvalitet Revidere studietilbud Revidert emnebeskrivelse
Utdanningsstrategi og -kvalitet Revidere studietilbud Revidert studieplan
Utdanningsstrategi og -kvalitet Revidere studietilbud Vedtak
Utdanningsstrategi og -kvalitet Revidere studietilbud Ny utdanningsplan/emnekombinasjon
Utdanningsstrategi og -kvalitet Reakkreditere studietilbud Vurdering/redegjørelse av akkrediteringskrav
Utdanningsstrategi og -kvalitet Reakkreditere studietilbud Vedtak
Utdanningsstrategi og -kvalitet Legge ned studietilbud Begrunnelse
Utdanningsstrategi og -kvalitet Legge ned studietilbud Vedtak
Utdanningsstrategi og -kvalitet Fastsette studieportefølje og opptaksrammer Bestillingsbrev
Utdanningsstrategi og -kvalitet Fastsette studieportefølje og opptaksrammer Forslag om endringer (studieportefølje og opptaksrammer)
Utdanningsstrategi og -kvalitet Fastsette studieportefølje og opptaksrammer Vedtak
Utdanningsstrategi og -kvalitet Fastsette studieportefølje og opptaksrammer Orientering om vedtak
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp evaluering av studietilbud Rapport fra evaluering
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp evaluering av studietilbud Rapport fra student- og kandidatundersøkelse
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp evaluering av studietilbud Oppfølgingsplan/tiltaksplan
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere ordninger for arbeidsrelevans Samarbeidsavtale
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere ordninger for arbeidsrelevans Kontrakt
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere ordninger for arbeidsrelevans Avtale om arbeidsrelevans
Utdanningsstrategi og -kvalitet Tildele midler til kvalitets- og læringsmiljøtiltak Utlysning
Utdanningsstrategi og -kvalitet Tildele midler til kvalitets- og læringsmiljøtiltak Søknad
Utdanningsstrategi og -kvalitet Tildele midler til kvalitets- og læringsmiljøtiltak Vedtak
Utdanningsstrategi og -kvalitet Tildele midler til kvalitets- og læringsmiljøtiltak Tildeling
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp varsel om avvik og kvalitetssvikt Varsel
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp varsel om avvik og kvalitetssvikt Dokumentasjon
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp varsel om avvik og kvalitetssvikt Tiltak
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp varsel om avvik og kvalitetssvikt Svar til varsler
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp varsel om avvik og kvalitetssvikt Sluttrapport
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp eksterne tilsyn Dokumentasjon
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp eksterne tilsyn Korrespondanse
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp eksterne tilsyn Tilsynsrapport
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp eksterne tilsyn Oppfølging av anbefalinger og vedtak
Utdanningsstrategi og -kvalitet Dokumentere institusjonens systematiske kvalitetsarbeid Egenvurderinger
Utdanningsstrategi og -kvalitet Dokumentere institusjonens systematiske kvalitetsarbeid Referat dialogmøter
Utdanningsstrategi og -kvalitet Dokumentere institusjonens systematiske kvalitetsarbeid Rapport fra ekstern fagfelle
Utdanningsstrategi og -kvalitet Dokumentere institusjonens systematiske kvalitetsarbeid Kvalitetsdialog
Utdanningsstrategi og -kvalitet Dokumentere institusjonens systematiske kvalitetsarbeid Oppnevningsbrev ekstern fagfelle
Utdanningsstrategi og -kvalitet Dokumentere institusjonens systematiske kvalitetsarbeid Kontrakt ekstern fagfelle
Utdanningsstrategi og -kvalitet Dokumentere institusjonens systematiske kvalitetsarbeid Tiltaksliste
Utdanningsstrategi og -kvalitet Dokumentere institusjonens systematiske kvalitetsarbeid Kvalitetsmelding
Utdanningsstrategi og -kvalitet Dokumentere institusjonens systematiske kvalitetsarbeid Plan for periodisk evaluering
Utdanningsstrategi og -kvalitet Dokumentere institusjonens systematiske kvalitetsarbeid Handlingsplan for læringsmiljø
Utdanningsstrategi og -kvalitet Dokumentere institusjonens systematiske kvalitetsarbeid Årsmelding læringsmiljøutvalget
Utdanningsstrategi og -kvalitet Inngå og følge opp utdanningssamarbeid Intensjonsavtale
Utdanningsstrategi og -kvalitet Inngå og følge opp utdanningssamarbeid Samarbeidsavtale
Utdanningsstrategi og -kvalitet Inngå og følge opp utdanningssamarbeid Konsortiumsavtale
Utdanningsstrategi og -kvalitet Inngå og følge opp utdanningssamarbeid Møtereferat
Utdanningsstrategi og -kvalitet Inngå og følge opp utdanningssamarbeid Korrespondanse
Utdanningsstrategi og -kvalitet Lyse ut videreutdanningstilbud Forespørsel til fakultetene
Utdanningsstrategi og -kvalitet Opprette bidrags- og oppdragsfinansierte studietilbud Prosjektbeskrivelse
Utdanningsstrategi og -kvalitet Opprette bidrags- og oppdragsfinansierte studietilbud Oppdragsavtale
Utdanningsstrategi og -kvalitet Opprette bidrags- og oppdragsfinansierte studietilbud Godkjenning av kontrakt og budsjett
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere mentorordning for studenter Søknad
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere mentorordning for studenter Evaluering
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere mentorordning for studenter Opplæringsopplegg
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere meritteringsordning for undervisere Kriterier
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere meritteringsordning for undervisere Oppnevning av komite
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere meritteringsordning for undervisere Utlysning
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere meritteringsordning for undervisere Søknad
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere meritteringsordning for undervisere Intervju
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere meritteringsordning for undervisere Innstilling fra komité
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere meritteringsordning for undervisere Vedtak
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere meritteringsordning for undervisere Kunngjøring
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere interne konkurransearenaer Utlysning
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere interne konkurransearenaer Søknad
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere interne konkurransearenaer Vurdering og innstilling
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere interne konkurransearenaer Tildeling/vedtak
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om midler og administrere Senter for fremragende utdanning Prosjektbeskrivelse
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om midler og administrere Senter for fremragende utdanning Søknad
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om midler og administrere Senter for fremragende utdanning Vurdering/vedtak
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om midler og administrere Senter for fremragende utdanning Budsjett
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om midler og administrere Senter for fremragende utdanning Kontrakt/tildelingsbrev
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om midler og administrere Senter for fremragende utdanning Fremdriftsrapport
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om midler og administrere Senter for fremragende utdanning Midtveisevaluering
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om eksterne midler til utdanningsprosjekter Prosjektbeskrivelse
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om eksterne midler til utdanningsprosjekter Søknad/svar på anbudsportal
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om eksterne midler til utdanningsprosjekter Vedtak
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om eksterne midler til utdanningsprosjekter Avslag på søknad med vurdering
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om eksterne midler til utdanningsprosjekter Budsjett
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om eksterne midler til utdanningsprosjekter Konktrakt/tildeling
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om eksterne midler til utdanningsprosjekter Fremdriftsrapport
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Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om eksterne midler til utdanningsprosjekter Midtveisevaluering
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om eksterne midler til utdanningsprosjekter Forlengelse/endring
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om eksterne midler til utdanningsprosjekter Kommunikasjon med finansiør og samarbeidspartnere
Utdanningsstrategi og -kvalitet Søke om eksterne midler til utdanningsprosjekter Rapport
Utdanningsstrategi og -kvalitet Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og 

samarbeidsprosjekter
Utlysning  

Utdanningsstrategi og -kvalitet Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og 
samarbeidsprosjekter

Søknad

Utdanningsstrategi og -kvalitet Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og 
samarbeidsprosjekter

Tildeling/vedtak

Utdanningsstrategi og -kvalitet Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og 
samarbeidsprosjekter

Utbetaling

Utdanningsstrategi og -kvalitet Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og 
samarbeidsprosjekter

Rapportering 

Utdanningsstrategi og -kvalitet Inngå og forvalte samarbeidsavtaler med partnerinstitusjoner Avtale om studentutveksling
Utdanningsstrategi og -kvalitet Inngå og forvalte samarbeidsavtaler med partnerinstitusjoner Avtale om lærerutveksling
Utdanningsstrategi og -kvalitet Inngå og forvalte samarbeidsavtaler med partnerinstitusjoner Avtale om praksisutveksling
Utdanningsstrategi og -kvalitet Inngå og forvalte samarbeidsavtaler med partnerinstitusjoner Avtale
Utdanningsstrategi og -kvalitet Inngå og forvalte samarbeidsavtaler med partnerinstitusjoner Møtereferat
Utdanningsstrategi og -kvalitet Inngå og forvalte samarbeidsavtaler med partnerinstitusjoner Revidert/fornyet avtale
Utdanningsstrategi og -kvalitet Forvalte Erasmus + Utlysning av prosjektmidler Erasmus 
Utdanningsstrategi og -kvalitet Forvalte Erasmus + Tildeling/Vedtak prosjektmidler Erasmus fra Diku
Utdanningsstrategi og -kvalitet Forvalte Erasmus + Rapportering til Diku/ EU om midler
Utdanningsstrategi og -kvalitet Forvalte Erasmus + Søknad om Erasmus-charter
Utdanningsstrategi og -kvalitet Forvalte Erasmus + Finansieringsplan fra Diku
Utdanningsstrategi og -kvalitet Forvalte Erasmus + Kontrakt fra Diku
Utdanningsstrategi og -kvalitet Forvalte internasjonale partnerskaps- og stipendprogram utenfor 

Erasmus+
Transaksjoner er ikke kartlagt Sjekk med referanser

Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp deltakelse i internasjonale samarbeidsnettverk Møtereferat
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp deltakelse i internasjonale samarbeidsnettverk Saksframlegg
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp deltakelse i internasjonale samarbeidsnettverk Rapport
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp samarbeid med studentorganisasjoner Retningslinjer
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp samarbeid med studentorganisasjoner Forvaltning
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp samarbeid med studentorganisasjoner Referat
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp samarbeid med studentorganisasjoner Utlysning av midler
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp samarbeid med studentorganisasjoner Søknad om midler
Utdanningsstrategi og -kvalitet Følge opp samarbeid med studentorganisasjoner Vedtak
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere studentombudsordning Mandat
Utdanningsstrategi og -kvalitet Administrere studentombudsordning Årsrapport
Utdanningsstrategi og -kvalitet Forvalte EnPe-programmet Utlysning
Utdanningsstrategi og -kvalitet Forvalte EnPe-programmet Vedtak
Opptak Administrere opptakskomiteer Oppnevning
Opptak Administrere opptakskomiteer Innkalling
Opptak Administrere opptakskomiteer Referat
Opptak Fastsette tilbudstall Dialog med fagmiljø
Opptak Fastsette tilbudstall Stipulering
Opptak Fastsette tilbudstall Overbooking
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Utlysning
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Søknad
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Dialog med fagmiljø
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Validering av utdanning
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Verifikasjon av vitnemål
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Vedtak
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Tildele studierett
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Supplering og etterfylling av studieplasser
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Klage
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Merknad til klage
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Bekreftelse på mottatt klage
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Vedtak
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre lokalt opptak Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Innmelding av studier og opptaksrammer
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Utlysning (publisering)
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Søknad
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Søknadsbehandling
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Validering av utdanning
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Verifikasjon av vitnemål
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Tildele studierett
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Supplering og etterfylling av studieplasser
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Klage
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Merknad til klage
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Bekreftelse på mottatt klage
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Vedtak
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre nasjonalt opptak (NOM) Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver Ferdighetsprøve
Opptak Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver Søknad
Opptak Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver Validering av utdanning
Opptak Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver Verifikasjon av vitnemål
Opptak Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver Vedtak
Opptak Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver Klage
Opptak Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver Merknad til klage
Opptak Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver Bekreftelse på mottatt klage
Opptak Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver Vedtak
Opptak Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 



Opptak Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Utlysning
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Søknad
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Intervju
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Porteføljemappe
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Spilleprøve
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Prøve teori/gehør
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Validering av utdanning
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Verifikasjon av vitnemål
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Vedtak
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Klage
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Merknad til klage
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Bekreftelse på mottatt klage
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Vedtak
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Søknad
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Vurdering fra faglig opptakskomite
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Innstilling
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Validering av utdanning
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Verifikasjon av vitnemål
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Vedtak
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Opptaksavtale
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Ph.d.-avtale
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Kontrakt - nærings-ph.d./offentlig ph.d.
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Klage
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Merknad til klage
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Bekreftelse på mottatt klage
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Vedtak
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til ph.d.-program Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til etter- og videreutdanning Forespørsel om utlysning
Opptak Gjennomføre opptak til etter- og videreutdanning Utlysning
Opptak Gjennomføre opptak til etter- og videreutdanning Søknad
Opptak Gjennomføre opptak til etter- og videreutdanning Vedtak
Opptak Gjennomføre opptak til etter- og videreutdanning Kontrakt
Opptak Gjennomføre opptak til etter- og videreutdanning Studierett
Opptak Gjennomføre opptak til etter- og videreutdanning Deltagerlister
Opptak Gjennomføre opptak til spesialistutdanning Søknad
Opptak Gjennomføre opptak til spesialistutdanning Validering av utdanning
Opptak Gjennomføre opptak til spesialistutdanning Verifikasjon av vitnemål
Opptak Gjennomføre opptak til spesialistutdanning Vedtak
Opptak Gjennomføre opptak til spesialistutdanning Klage
Opptak Gjennomføre opptak til spesialistutdanning Merknad til klage
Opptak Gjennomføre opptak til spesialistutdanning Bekreftelse på mottatt klage
Opptak Gjennomføre opptak til spesialistutdanning Vedtak
Opptak Gjennomføre opptak til spesialistutdanning Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til spesialistutdanning Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til spesialistutdanning Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til forskerskole Søknad
Opptak Gjennomføre opptak til forskerskole Validering av utdanning
Opptak Gjennomføre opptak til forskerskole Verifikasjon av vitnemål
Opptak Gjennomføre opptak til forskerskole Vedtak
Opptak Gjennomføre opptak til forskerskole Avtale 
Opptak Gjennomføre opptak til forskerskole Klage
Opptak Gjennomføre opptak til forskerskole Merknad til klage
Opptak Gjennomføre opptak til forskerskole Bekreftelse på mottatt klage
Opptak Gjennomføre opptak til forskerskole Vedtak
Opptak Gjennomføre opptak til forskerskole Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til forskerskole Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til forskerskole Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Opptak Gjennomføre opptak til talentutviklingsprogram Søknad
Opptak Gjennomføre opptak til talentutviklingsprogram Validering av utdanning
Opptak Gjennomføre opptak til talentutviklingsprogram Vedtak
Opptak Gjennomføre opptak til talentutviklingsprogram Tildele stipend
Opptak Behandle søknad om dispensasjon fra søknadsfrist Søknad 
Opptak Behandle søknad om dispensasjon fra søknadsfrist Vedtak
Opptak Behandle søknad om dispensasjon fra søknadsfrist Klage
Opptak Behandle søknad om dispensasjon fra søknadsfrist Merknad til klage
Opptak Behandle søknad om dispensasjon fra søknadsfrist Bekreftelse på mottatt klage
Opptak Behandle søknad om dispensasjon fra søknadsfrist Vedtak
Opptak Behandle søknad om dispensasjon fra søknadsfrist Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Opptak Behandle søknad om dispensasjon fra søknadsfrist Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Opptak Behandle søknad om dispensasjon fra søknadsfrist Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Opptak Behandle søknad om reservasjon av studieplass Søknad
Opptak Behandle søknad om reservasjon av studieplass Vedtak
Opptak Håndtere politiattest Politiattest
Opptak Håndtere politiattest Korrespondanse med student/supplerende informasjon
Opptak Trekke studier fra årets opptak Søknad
Opptak Trekke studier fra årets opptak Vedtak og ev. trekk
Opptak Gjennomføre overgang mellom studieprogram (lokalt) Utlysning
Opptak Gjennomføre overgang mellom studieprogram (lokalt) Søknad
Opptak Gjennomføre overgang mellom studieprogram (lokalt) Vedtak
Opptak Gjennomføre overflytting mellom institusjoner Søknad  
Opptak Gjennomføre overflytting mellom institusjoner Valdering av utdanning
Opptak Gjennomføre overflytting mellom institusjoner Verifikasjon av vitnemål



Opptak Gjennomføre overflytting mellom institusjoner Klage
Opptak Gjennomføre overflytting mellom institusjoner Merknad til klage
Opptak Gjennomføre overflytting mellom institusjoner Bekreftelse på mottatt klage
Opptak Gjennomføre overflytting mellom institusjoner Vedtak
Opptak Gjennomføre overflytting mellom institusjoner Tildele studierett
Undervisning og læringsaktiviteter Inngå og følge opp avtaler med praksissted Budsjett/finansiering
Undervisning og læringsaktiviteter Inngå og følge opp avtaler med praksissted Avtale med praksissted
Undervisning og læringsaktiviteter Inngå og følge opp avtaler med praksissted Årlig bestilling av praksisplasser
Undervisning og læringsaktiviteter Inngå og følge opp avtaler med praksissted Referat fra møter med samarbeidspartner/praksissted
Undervisning og læringsaktiviteter Inngå og følge opp avtaler med praksissted Tildeling av midler til utviklingsprosjekter
Undervisning og læringsaktiviteter Tilrettelegge praksis Søknad
Undervisning og læringsaktiviteter Tilrettelegge praksis Vedtak
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om alternativt praksissted Søknad
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om alternativt praksissted Vedtak
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote for praksis Søknad
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote for praksis Vedtak
Undervisning og læringsaktiviteter Tildele praksisplass Kontrakt/praksisavtale
Undervisning og læringsaktiviteter Tildele praksisplass Søknad
Undervisning og læringsaktiviteter Tildele praksisplass Vedtak 
Undervisning og læringsaktiviteter Følge opp student i praksis Taushetserklæring
Undervisning og læringsaktiviteter Følge opp student i praksis Vaksineattest
Undervisning og læringsaktiviteter Følge opp student i praksis Politiattest
Undervisning og læringsaktiviteter Følge opp student i praksis Tilrettelegging
Undervisning og læringsaktiviteter Følge opp student i praksis Veiledning
Undervisning og læringsaktiviteter Følge opp student i praksis Praksisveileders vurderingsrapport
Undervisning og læringsaktiviteter Følge opp student i praksis Midtveisevaluering
Undervisning og læringsaktiviteter Følge opp student i praksis Søknad om tilgang til systemer
Undervisning og læringsaktiviteter Følge opp student i praksis Vedtak om tilgang til systemer
Undervisning og læringsaktiviteter Følge opp student i praksis Dokumentasjon på aktive studenter
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om permisjon fra praksis Søknad
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om permisjon fra praksis Dialog med praksissted
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om permisjon fra praksis Vedtak
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om permisjon fra praksis Klage
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om permisjon fra praksis Merknad til klage
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om permisjon fra praksis Bekreftelse på mottatt klage
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om permisjon fra praksis Vedtak
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om permisjon fra praksis Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om permisjon fra praksis Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om permisjon fra praksis Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om økonomisk tilskudd under praksis Søknad med dokumentasjon
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om økonomisk tilskudd under praksis Vedtak
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om økonomisk tilskudd under praksis Utbetaling
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om økonomisk tilskudd under praksis Refusjon av reiseutlegg
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle resultat fra praksis Praksisattest
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle resultat fra praksis Sensur (godkjent/ikke godkjent praksis)
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle resultat fra praksis Melding til student
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Vurderinger
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Tiltaksplaner
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Innkalling
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Referat
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Vedtaksbrev
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Tvilsmelding
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Rettighetsbrev
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Varsel til student om fare for stryk
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Klage
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Merknad til klage
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Bekreftelse på mottatt klage
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Vedtak
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle tvil om ikke bestått praksis Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle avbrutt/ikke møtt praksis Korrespondanse med student
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle avbrutt/ikke møtt praksis Korrespondanse med praksissted
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle oppmelding til undervisning Undervisningsmelding
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle oppmelding til undervisning Rangering
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle oppmelding til undervisning Svar til student
Undervisning og læringsaktiviteter Planlegge undervisning Bemanningsplan
Undervisning og læringsaktiviteter Planlegge undervisning Undervisningsopplegg (notater, presentasjoner o.l)
Undervisning og læringsaktiviteter Planlegge undervisning Register over utstyr (instrumenter, lab o.l)
Undervisning og læringsaktiviteter Lage timeplaner Timeplandata/undervisningsaktiviteter
Undervisning og læringsaktiviteter Lage timeplaner Revidert timeplan
Undervisning og læringsaktiviteter Lage timeplaner Publisert timeplan
Undervisning og læringsaktiviteter Utarbeide og tilgjengeliggjøre oversikt over læringsressurser Litteraturliste
Undervisning og læringsaktiviteter Utarbeide og tilgjengeliggjøre oversikt over læringsressurser Andre læringsressurser (film, opptak av forelesning o.l.)
Undervisning og læringsaktiviteter Bestille kompendier Innholdsfortegnelse, klarering for bruk av kilder
Undervisning og læringsaktiviteter Innhente og dokumentere samtykke ved opptak av undervisning Samtykkeerklæring
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Innlevert oppgave
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Gjennomført aktivitet (f.eks. konsert, utstilling, 

laboratorieoppgave)
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Oppmøteliste
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Varsel om fare for underkjenning
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Søknad om utsettelse
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Søknad om gjentak
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Vedtak
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Klage
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Merknad til klage
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Bekreftelse på mottatt klage
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Vedtak



Undervisning og læringsaktiviteter Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om fritak fra obligatoriske læringsaktiviteter Søknad om fritak
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om fritak fra obligatoriske læringsaktiviteter Dokumentasjon
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om fritak fra obligatoriske læringsaktiviteter Vedtak
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om fritak fra obligatoriske læringsaktiviteter Klage
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om fritak fra obligatoriske læringsaktiviteter Merknad til klage
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om fritak fra obligatoriske læringsaktiviteter Bekreftelse på mottatt klage
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om fritak fra obligatoriske læringsaktiviteter Vedtak
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om fritak fra obligatoriske læringsaktiviteter Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om fritak fra obligatoriske læringsaktiviteter Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle søknad om fritak fra obligatoriske læringsaktiviteter Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle korttidsfravær fra obligatorisk undervisning og andre Søknad
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle korttidsfravær fra obligatorisk undervisning og andre Innvilgning
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle sak ved mistanke om fusk og plagiat i tilknytning til Plagiatkontroll
Undervisning og læringsaktiviteter Behandle sak ved mistanke om fusk og plagiat i tilknytning til Forberede saksbehandling til klagenemnd
Undervisning og læringsaktiviteter Administrere feltarbeid og tokt Forsikringsavtale
Undervisning og læringsaktiviteter Administrere feltarbeid og tokt ROS-analyse
Undervisning og læringsaktiviteter Administrere feltarbeid og tokt Egenerklæringsskjema
Undervisning og læringsaktiviteter Administrere internship Utlysning
Undervisning og læringsaktiviteter Administrere internship Kontrakt for student
Undervisning og læringsaktiviteter Administrere lab- og verkstedsundervisning/veiledning/øving Godkjent HMS-kurs
Undervisning og læringsaktiviteter Avklare opphavsrett i henhold til åndsverkloven Kunst, studentarbeid
Undervisning og læringsaktiviteter Avklare opphavsrett i henhold til åndsverkloven Patent
Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Følge opp studenter ved semesterstart Oversikt over aktiviteter for studiestart

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart Søknad

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart Innvilgelse

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart Vedtak om inndratt studierett

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart Klage

Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart Merknad til klage
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart Bekreftelse på mottatt klage
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart Vedtak
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Oppfølging av studenter og ph.d.- Tildele stipend/økonomisk støtte til studenter Utlysning
Oppfølging av studenter og ph.d.- Tildele stipend/økonomisk støtte til studenter Søknad
Oppfølging av studenter og ph.d.- Tildele stipend/økonomisk støtte til studenter Vedtak/tildeling
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle refusjoner av og fritak for semesteravgift Kvittering for betalt semesteravgift ved annen institusjon
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle refusjoner av og fritak for semesteravgift Kvittering for betalt studieavgift (EVU)
Oppfølging av studenter og ph.d.- Bekrefte studentstatus Forespørsel
Oppfølging av studenter og ph.d.- Bekrefte studentstatus Samtykkeerklæring fra student
Oppfølging av studenter og ph.d.- Bekrefte studentstatus Bekreftelse
Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Oppnevne veileder for student Veiledningsavtale

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Tilrettelegge studiehverdagen Søknad

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Tilrettelegge studiehverdagen Dokumentasjon

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Tilrettelegge studiehverdagen Kartlegging/vurdering

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Tilrettelegge studiehverdagen Vedtak

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Tilrettelegge studiehverdagen Kontrakt med studiekontakt

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Tilrettelegge studiehverdagen Klage

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Tilrettelegge studiehverdagen Merknad til klage

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Tilrettelegge studiehverdagen Bekreftelse på mottatt klage

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Tilrettelegge studiehverdagen Vedtak

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Tilrettelegge studiehverdagen Oversendelse til institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Tilrettelegge studiehverdagen Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Tilrettelegge studiehverdagen Vedtak fra institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller 
realkompetanse

Søknad

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller 
realkompetanse

Dokumentasjon

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller 
realkompetanse

Vurdering (faglig og administrativt)

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller 
realkompetanse

Vedtak

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller 
realkompetanse

Orientering om vedtak

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller 
realkompetanse

Klage



Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller 
realkompetanse

Merknad til klage

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller 
realkompetanse

Bekreftelse på mottatt klage

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller 
realkompetanse

Vedtak

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller 
realkompetanse

Oversendelse til institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller 
realkompetanse

Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller 
realkompetanse

Vedtak fra institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller 
realkompetanse

Oppdatert utdanningsplan

Oppfølging av studenter og ph.d.- Vedlikeholde studierett og utdanningsplan Forhandsvarsel om tap/inndraging av studierett
Oppfølging av studenter og ph.d.- Vedlikeholde studierett og utdanningsplan Forhandsvarsel om forsinket progresjon
Oppfølging av studenter og ph.d.- Vedlikeholde studierett og utdanningsplan Begrunnelse/dokumentasjon fra student
Oppfølging av studenter og ph.d.- Vedlikeholde studierett og utdanningsplan Invitasjon til veiledning/progresjonssamtale
Oppfølging av studenter og ph.d.- Vedlikeholde studierett og utdanningsplan Vedtak om tap/inndraging av studierett
Oppfølging av studenter og ph.d.- Vedlikeholde studierett og utdanningsplan Søknad om endring av kull/utvidet studierett
Oppfølging av studenter og ph.d.- Vedlikeholde studierett og utdanningsplan Vedtak om endring av kull/utvidet studierett
Oppfølging av studenter og ph.d.- Vedlikeholde studierett og utdanningsplan Sluttmelding fra student
Oppfølging av studenter og ph.d.- Vedlikeholde studierett og utdanningsplan Avslutning ved dødsfall
Oppfølging av studenter og ph.d.- Vedlikeholde studierett og utdanningsplan Oppdatert utdanningsplan
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om godkjenning av prosjektoppgave Prosjektbeskrivelse
Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av prosjektoppgave Oppnevning av veileder

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om godkjenning av prosjektoppgave Tildeling av økonomisk støtte

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Gi karriere-, gjennomførings- og studieveiledning Referat

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Gi karriere-, gjennomførings- og studieveiledning Kurstilbud

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om gyldig forfall Søknad

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om gyldig forfall Vedtak

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om gyldig forfall Klage

Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om gyldig forfall Merknad til klage
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om gyldig forfall Bekreftelse på mottatt klage
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om gyldig forfall Vedtak
Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om gyldig forfall Oversendelse til institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om gyldig forfall Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om gyldig forfall Vedtak fra institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om permisjon Søknad

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om permisjon Dokumentasjon

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om permisjon Vedtak

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om permisjon Klage

Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om permisjon Merknad til klage
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om permisjon Bekreftelse på mottatt klage
Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om permisjon Vedtak

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om permisjon Oversendelse til institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om permisjon Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om permisjon Vedtak fra institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om hospitering Søknad

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om hospitering Vedtak

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle søknad om hospitering Klage

Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om hospitering Merknad til klage
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om hospitering Bekreftelse på mottatt klage
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om hospitering Vedtak
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om hospitering Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om hospitering Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om hospitering Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle politiattest med merknad Politiattest med vedlegg
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle politiattest med merknad Uttalelse fra student
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle politiattest med merknad Uttalelse fra institutt
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle politiattest med merknad Følgebrev fra praksisadministrasjon
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle politiattest med merknad Vedtak
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle politiattest med merknad Klage
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle politiattest med merknad Merknad til klage
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle politiattest med merknad Bekreftelse på mottatt klage
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle politiattest med merknad Vedtak



Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle politiattest med merknad Oversendelse til institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle politiattest med merknad Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle politiattest med merknad Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle mistanke om dokumentforfalskning Vurdering
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle mistanke om dokumentforfalskning Varsling til student
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle mistanke om dokumentforfalskning Politianmeldelse
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle disiplinærsak Dokumentasjon (grunnlag og uttalelse fra student)
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle disiplinærsak Skriftlig advarsel/forhåndsvarsel til student
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle disiplinærsak Innstilling til institusjonens klagenemnd
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle disiplinærsak Vedtak fra institusjonens klagenemnd
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle disiplinærsak Klage på vedtak
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle disiplinærsak Oversendelse av klage til Felles klagenemnd
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle disiplinærsak Utestenging
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle skikkethetssak Tvilsmelding
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle skikkethetssak Brev til student (orientering og innkalling til vurderingssamtale)
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle skikkethetssak Referat fra vurderingssamtale
Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle skikkethetssak Saksutredning

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle skikkethetssak Utvidet veiledning til student

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle skikkethetssak Innstilling til skikkethetsnemnd

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle skikkethetssak Forslag til vedtak fra skikkethetsnemnda

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle skikkethetssak Innstilling til institusjonens klagenemnd

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle skikkethetssak Vedtak fra institusjonens klagenemnd

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle skikkethetssak Klage

Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle skikkethetssak Merknad til klage
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle skikkethetssak Bekreftelse på mottatt klage
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle skikkethetssak Vedtak
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle skikkethetssak Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle skikkethetssak Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle skikkethetssak Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle skikkethetssak Oversendelse av klage til Felles klagenemnd
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp beredskapshendelser som involverer studenter Forsikringsavtaler
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp beredskapshendelser som involverer studenter Informasjon
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp beredskapshendelser som involverer studenter Registrere/innmelde studentdata (FS)
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp vaksinering av studenter Registrere på skjema til SYSVAK (Folkehelseinstituttet)
Oppfølging av studenter og ph.d.- Søke om studentlisens for helsepersonell Søknad til Helsedirektoratet
Oppfølging av studenter og ph.d.- Søke om autorisasjon eller lisens for helsepersonell Søknad til Helsedirektoratet
Oppfølging av studenter og ph.d.- Informere om studentboligordninger Avtale med studentsamskipnaden
Oppfølging av studenter og ph.d.- Informere om studentboligordninger Kunngjøring
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp innreisende utvekslingsstudenter Søknad med dokumentasjon
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp innreisende utvekslingsstudenter Nominasjon
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp innreisende utvekslingsstudenter Vedtak
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp innreisende utvekslingsstudenter Learning Agreement (forhåndsgodkjenning)
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp innreisende utvekslingsstudenter Stipendutbetaling
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp innreisende utvekslingsstudenter Endring av Learning Agreement (forhåndsgodkjenning)
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp innreisende utvekslingsstudenter Avslutning av utvekslingsopphold med dokumentasjon
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Søknad/påmelding
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Nominasjon
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Forhåndsgodkjenning av emner
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Opptaksbrev fra avtalepartner
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Godkjenning av utveksling
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Kontrakt om utveksling (grant agreement)
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Vedtak
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Utreiseinformasjon
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Stipendutbetaling
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Student/ ansatts stipendavtale
Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Learning Agreement

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Bekreftet utvekslingsopphold- og lengde

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Studentrapport (Mobility Tool)

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Registrering i online linguistic support

Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Tilleggsavtale om behandling av personopplysninger (samtykke)
Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Studentrapport fra utvekslingsopphold Sjekk med referanser

Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om internship for innreisende og utreisende Erasmus-kontrakt (leasrning agreement internship)
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om internship for innreisende og utreisende Stipendavtale
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om internship for innreisende og utreisende Rapport
Oppfølging av studenter og ph.d.- Behandle søknad om internship for innreisende og utreisende Confirmation
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp studenter under Students at risk-ordningen Transaksjoner er ikke kartlagt
Oppfølging av studenter og ph.d.- Administrere reservasjon av boliger for utenlandske studenter Avkreftelse på boliggaranti (ikke møtt)
Oppfølging av studenter og ph.d.- Administrere reservasjon av boliger for utenlandske studenter Oversikt antall studenter
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp oppholdstillatelser og visum for utenlandske studenter Dialog med UDI og politiet
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp oppholdstillatelser og visum for utenlandske studenter Progresjonsrapport
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp oppholdstillatelser og visum for utenlandske studenter Søknad om forlenget studieopphold
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp oppholdstillatelser og visum for utenlandske studenter Uttalelser/vurderinger
Oppfølging av studenter og ph.d.- Følge opp oppholdstillatelser og visum for utenlandske studenter Vedtak om forlenget studieopphold
Oppfølging av studenter og ph.d.- Oppnevne veileder for ph.d.-kandidat Veiledningsavtale



Oppfølging av studenter og ph.d.- Oppnevne veileder for ph.d.-kandidat Endring av veileder/veiledningsavtale
Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Følge opp framdriftsrapporter for ph.d.-kandidat Framdriftsrapporter

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Gjennomføre midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Midtveisevaluering

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Gjennomføre midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Oppfølgingsbrev

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Godkjenne opplæringsdel for ph.d.-kandidat Søknad

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Godkjenne opplæringsdel for ph.d.-kandidat Dokumentasjon (kurs, eksterne aktiviteter)

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Godkjenne opplæringsdel for ph.d.-kandidat Vedtak

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Godkjenne opplæringsdel for ph.d.-kandidat Klage

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Godkjenne opplæringsdel for ph.d.-kandidat Merknad til klage

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Godkjenne opplæringsdel for ph.d.-kandidat Bekreftelse på mottatt klage

Oppfølging av studenter og ph.d.- Godkjenne opplæringsdel for ph.d.-kandidat Vedtak
Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Godkjenne opplæringsdel for ph.d.-kandidat Oversendelse til institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Godkjenne opplæringsdel for ph.d.-kandidat Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Godkjenne opplæringsdel for ph.d.-kandidat Vedtak fra institusjonens klagenemnd 

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle forespørsel om å fortsette på ph.d.-program uten 
stipendiatstilling/finansiering

Vedtak om oppsigelse av stipendiatstilling - utløp av 
stillingsperiode

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle forespørsel om å fortsette på ph.d.-program uten 
stipendiatstilling/finansiering

Svar på forespørsel om å fortsette uten stipendiatstilling

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle melding om avslutting av ph.d.-program før oppnådd grad Vedtak om utskriving fra ph.d.-program

Oppfølging av studenter og ph.d.-
kandidater

Behandle melding om avslutting av ph.d.-program før oppnådd grad Vedtak om oppsigelse av stipendiatstilling - utløp av 
stillingsperiode

Vurdering Planlegge eksamen/vurdering Eksamensoppgave
Vurdering Planlegge eksamen/vurdering Sensorveiledning
Vurdering Planlegge eksamen/vurdering Kontroll av eksamenskollisjoner
Vurdering Planlegge eksamen/vurdering Publisering av eksamensdatoer
Vurdering Planlegge eksamen/vurdering Eksamensplan
Vurdering Planlegge eksamen/vurdering Tildeling av eksamensvaktoppdrag
Vurdering Planlegge eksamen/vurdering for utøvende og skapende studier Plan for gjennomføring av praktisk/utøvende eksamen
Vurdering Planlegge eksamen/vurdering for utøvende og skapende studier Avtale om bruk av utstillings- og konsertlokale 
Vurdering Planlegge eksamen/vurdering for utøvende og skapende studier Annonsering av konsert og utstilling
Vurdering Behandle oppmelding til eksamen/vurdering Kontroll gjentaksmulighet
Vurdering Behandle oppmelding til eksamen/vurdering Kontroll forkunnskapskrav
Vurdering Behandle oppmelding til eksamen/vurdering Kontroll tregangersregel
Vurdering Behandle oppmelding til eksamen/vurdering Oppmelding
Vurdering Behandle oppmelding til eksamen/vurdering for privatist Søknad
Vurdering Tilrettelegge ved eksamen/vurdering Søknad med dokumentasjon
Vurdering Tilrettelegge ved eksamen/vurdering Vurdering (administrativ og faglig) 
Vurdering Tilrettelegge ved eksamen/vurdering Ettersendt dokumentasjon
Vurdering Tilrettelegge ved eksamen/vurdering Vedtak
Vurdering Tilrettelegge ved eksamen/vurdering Klage
Vurdering Tilrettelegge ved eksamen/vurdering Merknad til klage
Vurdering Tilrettelegge ved eksamen/vurdering Bekreftelse på mottatt klage
Vurdering Tilrettelegge ved eksamen/vurdering Vedtak
Vurdering Tilrettelegge ved eksamen/vurdering Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Vurdering Tilrettelegge ved eksamen/vurdering Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Vurdering Tilrettelegge ved eksamen/vurdering Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Vurdering Oppnevne sensor Forespørsel
Vurdering Oppnevne sensor Oppnevningsbrev
Vurdering Oppnevne sensor Oppdragskontrakt sensor
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav Søknad
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav Vedtak
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav Klage
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav Merknad til klage
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav Bekreftelse på mottatt klage
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav Vedtak
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote Søknad
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote Vedtak
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote Klage
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote Merknad til klage
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote Bekreftelse på mottatt klage
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote Vedtak
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote Varsel om sletting av eksamensoppmelding
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist Påminnelse til student
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist Purring til studenter 
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist Søknad
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist Vedtak
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist Klage
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist Merknad til klage
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist Bekreftelse på mottatt klage



Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist Vedtak
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Vurdering Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Vurdering Behandle søknad om alternativt vurderingstidspunkt Søknad
Vurdering Behandle søknad om alternativt vurderingstidspunkt Vedtak
Vurdering Behandle søknad om alternativt vurderingstidspunkt Klage
Vurdering Behandle søknad om alternativt vurderingstidspunkt Merknad til klage
Vurdering Behandle søknad om alternativt vurderingstidspunkt Bekreftelse på mottatt klage
Vurdering Behandle søknad om alternativt vurderingstidspunkt Vedtak
Vurdering Behandle søknad om alternativt vurderingstidspunkt Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Vurdering Behandle søknad om alternativt vurderingstidspunkt Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Vurdering Behandle søknad om alternativt vurderingstidspunkt Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Vurdering Behandle søknad om utsatt eksamen/vurdering Søknad
Vurdering Behandle søknad om utsatt eksamen/vurdering Vedtak
Vurdering Behandle søknad om utsatt eksamen/vurdering Klage
Vurdering Behandle søknad om utsatt eksamen/vurdering Merknad til klage
Vurdering Behandle søknad om utsatt eksamen/vurdering Bekreftelse på mottatt klage
Vurdering Behandle søknad om utsatt eksamen/vurdering Vedtak
Vurdering Behandle søknad om utsatt eksamen/vurdering Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Vurdering Behandle søknad om utsatt eksamen/vurdering Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Vurdering Behandle søknad om utsatt eksamen/vurdering Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Vurdering Administrere ekstern eksamensavvikling Søknad
Vurdering Administrere ekstern eksamensavvikling Vedtak
Vurdering Administrere ekstern eksamensavvikling Klage
Vurdering Administrere ekstern eksamensavvikling Merknad til klage
Vurdering Administrere ekstern eksamensavvikling Bekreftelse på mottatt klage
Vurdering Administrere ekstern eksamensavvikling Vedtak
Vurdering Administrere ekstern eksamensavvikling Oversendelse til institusjonens klagenemnd 
Vurdering Administrere ekstern eksamensavvikling Oversendelse av dokumentasjon til institusjonens klagenemnd 
Vurdering Administrere ekstern eksamensavvikling Vedtak fra institusjonens klagenemnd 
Vurdering Administrere ekstern eksamensavvikling Oversikt eksterne steder 
Vurdering Gjennomføre eksamen/vurdering Oppmøteliste
Vurdering Gjennomføre eksamen/vurdering Besvarelse
Vurdering Gjennomføre eksamen/vurdering for utøvende og skapende studier Oversikt
Vurdering Gjennomføre eksamen/vurdering for utøvende og skapende studier Konsert/utstilling m.m.
Vurdering Gjennomføre eksamen/vurdering for utøvende og skapende studier Program
Vurdering Administrere begrunnelse og sensur Sensurprotokoll
Vurdering Administrere begrunnelse og sensur Endringsprokoll
Vurdering Administrere begrunnelse og sensur Begrunnelse for karakter
Vurdering Administrere begrunnelse og sensur Besvarelse
Vurdering Behandle master- og bacheloroppgave Vurdering
Vurdering Behandle master- og bacheloroppgave Oppgave
Vurdering Behandle master- og bacheloroppgave Publisering
Vurdering Behandle klage på formelle feil ved eksamen/vurdering Klage
Vurdering Behandle klage på formelle feil ved eksamen/vurdering Tilsvar fra eksamensadministrator
Vurdering Behandle klage på formelle feil ved eksamen/vurdering Tilsvar fra eksaminator
Vurdering Behandle klage på formelle feil ved eksamen/vurdering Tilsvar fra sensor
Vurdering Behandle klage på formelle feil ved eksamen/vurdering Vedtak
Vurdering Behandle klage på sensur Klage
Vurdering Behandle klage på sensur Oppnevning av klagekommisjon
Vurdering Behandle klage på sensur Nytt sensurvedtak
Vurdering Behandle klage på sensur Tredjegangs behandling ved karakteravvik
Vurdering Behandle klage på sensur Oppnevning av kontrollkommisjon
Vurdering Behandle klage på sensur Endelig sensurvedtak
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Plagiatkontroll
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Sensorrapport om mistanke om fusk/forsøk på fusk
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Rapport fra eksamensvakt (ved skoleeksamen)
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Brev til fakultet (ved fusk på skoleeksamen)
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Fakultet ber om redegjørelse fra student
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Redegjørelse fra student
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Referat fra møte med student
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Orientering om at sak oversendes klagenemnd
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Rapport mistanke om fusk
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Orientering til student
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Uttalelse fra student
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Oversendelse av mistanke om fusk/forsøk på fusk til 

institusjonens klagenemnd
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Ettersendt dokumentasjon
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Kommentar til dokumentasjon
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Orientering om at sak frafalles
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Vedtak fra institusjonens klagenemnd
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Annullert eksamensresultat
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Oppdatert RUST-database
Vurdering Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Vedtak om eksamens- og undervisningsforbud
Grad og vitnemål Tildele grad og kvalifikasjon Malverk
Grad og vitnemål Tildele grad og kvalifikasjon Gradfangst
Grad og vitnemål Tildele grad og kvalifikasjon Vitnemålsgrunnlag/fullført utdanningsplan
Grad og vitnemål Tildele grad og kvalifikasjon Vitnemål og kvalifikasjon
Grad og vitnemål Tildele grad og kvalifikasjon Diploma Supplement
Grad og vitnemål Behandle søknad om sluttvurdering (kunst/musikk) Søknad
Grad og vitnemål Behandle søknad om sluttvurdering (kunst/musikk) Utstilling
Grad og vitnemål Behandle søknad om sluttvurdering (kunst/musikk) Konsert
Grad og vitnemål Behandle søknad om sluttvurdering (kunst/musikk) Refleksjonsnotat
Grad og vitnemål Behandle søknad om vurdering av ph.d.-avhandling Medforfattererklæring
Grad og vitnemål Behandle søknad om vurdering av ph.d.-avhandling Søknad om vurdering av avhandling
Grad og vitnemål Behandle søknad om vurdering av ph.d.-avhandling Avhandling
Grad og vitnemål Behandle errataliste Errataliste



Grad og vitnemål Bedømme ph.d.-avhandling Oppnevning av bedømmelseskomité
Grad og vitnemål Bedømme ph.d.-avhandling Habilitetserklæring fra bedømmelseskomité
Grad og vitnemål Bedømme ph.d.-avhandling Innstilling fra bedømmelseskomité
Grad og vitnemål Bedømme ph.d.-avhandling Merknad til innstilling
Grad og vitnemål Bedømme ph.d.-avhandling Godkjenning av innstilling
Grad og vitnemål Bedømme ph.d.-avhandling Vedtak om omarbeiding i første levering
Grad og vitnemål Bedømme ph.d.-avhandling Refusjon (stryk) og ev. ny levering
Grad og vitnemål Bedømme ph.d.-avhandling Endelig sensur
Grad og vitnemål Gjennomføre prøveforelesning og disputas Oppnevning av opponenter
Grad og vitnemål Gjennomføre prøveforelesning og disputas Prøveforelesning - tema
Grad og vitnemål Gjennomføre prøveforelesning og disputas Pressemelding
Grad og vitnemål Gjennomføre prøveforelesning og disputas Godkjenning av prøveforelesning
Grad og vitnemål Gjennomføre prøveforelesning og disputas Godkjenning av disputas
Grad og vitnemål Gjennomføre prøveforelesning og disputas Bekreftelsesbrev
Grad og vitnemål Gjennomføre prøveforelesning og disputas Dokumentasjon av oppnådd grad 
Grad og vitnemål Behandle klage på underkjennelse av avhandling Klage fra sakspart
Grad og vitnemål Behandle klage på underkjennelse av avhandling Oversending til klagenemnd
Grad og vitnemål Behandle klage på underkjennelse av avhandling Vedtak fra klagenemnd
Grad og vitnemål Tildele ph.d.-grad (kreering) Vitnemål og diplom
Grad og vitnemål Tildele ph.d.-grad (kreering) Doktorgradstildeling
Grad og vitnemål Tildele ph.d.-grad (kreering) Kreering
Grad og vitnemål Bedømme avhandling/kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat Oppnevning av bedømmelseskomité
Grad og vitnemål Bedømme avhandling/kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat Habilitetserklæring fra bedømmelseskomité
Grad og vitnemål Bedømme avhandling/kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat Innstilling fra komite
Grad og vitnemål Bedømme avhandling/kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat Sakkyndig innstilling - formell og praktisk informasjon
Grad og vitnemål Bedømme avhandling/kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat Vedtak om omarbeiding av avhandling
Grad og vitnemål Bedømme avhandling/kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat Klausulering (IPR)
Grad og vitnemål Bedømme avhandling/kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat Merknad til innstilling
Grad og vitnemål Bedømme avhandling/kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat Innstilling på bakgrunn av godkjent konsert/ utstilling og 

refleksjonsnotat
Grad og vitnemål Bedømme avhandling/kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat Underkjenning til behandling i Fakultetsstyret
Grad og vitnemål Bedømme avhandling/kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat Styrevedtak om underkjenning
Grad og vitnemål Bedømme avhandling/kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat Oppnevning uavhengige sakkyndige til vurdering av avhandling
Grad og vitnemål Bedømme avhandling/kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat Rapport fra sakkyndige
Grad og vitnemål Behandle søknad om bruk av beskyttet tittel Søknad
Grad og vitnemål Behandle søknad om bruk av beskyttet tittel Vedtak
Grad og vitnemål Verifisere vitnemål, karakterutskrift og andre utdanningsdokumenter 

utstedt ved egen institusjon
Henvendelse

Grad og vitnemål Verifisere vitnemål, karakterutskrift og andre utdanningsdokumenter 
utstedt ved egen institusjon

Svar

Grad og vitnemål Verifisere vitnemål, karakterutskrift og andre utdanningsdokumenter 
utstedt ved egen institusjon

Verifisering

Grad og vitnemål Verifisere vitnemål, karakterutskrift og andre utdanningsdokumenter 
utstedt ved egen institusjon

Samtykkeerklæring



Underfunksjon Prosess Transaksjon Kommentar
Faglig formidling Arrangere fagkonferanser/-seminarer Budsjett
Faglig formidling Arrangere fagkonferanser/-seminarer Program
Faglig formidling Arrangere fagkonferanser/-seminarer Grafisk profil og materiell
Faglig formidling Arrangere fagkonferanser/-seminarer Kontrakt
Faglig formidling Arrangere fagkonferanser/-seminarer Plan
Faglig formidling Arrangere fagkonferanser/-seminarer Finansieringsdokumentasjon
Faglig formidling Arrangere fagkonferanser/-seminarer Publikasjon
Faglig formidling Arrangere fagkonferanser/-seminarer Abstract
Faglig formidling Arrangere fagkonferanser/-seminarer Rapport
Faglig formidling Samarbeide med eksterne om formidlingsoppdrag Forespørsel fra ekstern virksomhet
Faglig formidling Samarbeide med eksterne om formidlingsoppdrag Henvendelse til ekstern virksomhet
Faglig formidling Samarbeide med eksterne om formidlingsoppdrag Avtale
Faglig formidling Samarbeide med eksterne om formidlingsoppdrag Formidlingsplan
Faglig formidling Formidle internt Faglig innhold for intern målgruppe
Faglig formidling Formidle internt Plan for formidling
Faglig formidling Formidle i medier Intervju
Faglig formidling Formidle i medier Kronikk
Faglig formidling Formidle i medier Foredrag
Faglig formidling Formidle i medier Populærvitenskapelig formidlingsmateriale
Faglig formidling Formidle i medier Samtykke og rettighetshåndtering
Faglig formidling Formidle i medier Publiseringsplan
Faglig formidling Registrere publikasjon Publikasjonsregistrering
Kommunikasjon og samfunnskontakt Utarbeide kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplansforslag
Kommunikasjon og samfunnskontakt Utarbeide kommunikasjonsplan Saksunderlag
Kommunikasjon og samfunnskontakt Utarbeide kommunikasjonsplan Vedtak
Kommunikasjon og samfunnskontakt Utarbeide kommunikasjonsplan Plan
Kommunikasjon og samfunnskontakt Holde kontakt med redaksjoner Intern fagekspertliste
Kommunikasjon og samfunnskontakt Holde kontakt med redaksjoner Pressekontakt
Kommunikasjon og samfunnskontakt Holde kontakt med redaksjoner Presseinvitasjon
Kommunikasjon og samfunnskontakt Holde kontakt med redaksjoner Pressemelding
Kommunikasjon og samfunnskontakt Holde kontakt med redaksjoner Innsalg
Kommunikasjon og samfunnskontakt Overvåke medieomtale Rapport
Kommunikasjon og samfunnskontakt Overvåke medieomtale Statistikk
Kommunikasjon og samfunnskontakt Overvåke medieomtale Analyse
Kommunikasjon og samfunnskontakt Holde samfunns- og næringslivskontakt Register over kontakter
Kommunikasjon og samfunnskontakt Holde samfunns- og næringslivskontakt Handlingsplan
Kommunikasjon og samfunnskontakt Holde samfunns- og næringslivskontakt Samarbeidsavtale
Kommunikasjon og samfunnskontakt Holde samfunns- og næringslivskontakt Møtereferat
Kommunikasjon og samfunnskontakt Samarbeide med kulturaktører Forespørsel fra ekstern virksomhet
Kommunikasjon og samfunnskontakt Samarbeide med kulturaktører Henvendelse til ekstern virksomhet
Kommunikasjon og samfunnskontakt Samarbeide med kulturaktører Sponsoravtale
Kommunikasjon og samfunnskontakt Møte samarbeidspartnere Sikre deltakelse
Kommunikasjon og samfunnskontakt Møte samarbeidspartnere Referat
Kommunikasjon og samfunnskontakt Møte samarbeidspartnere Innkalling
Kommunikasjon og samfunnskontakt Håndtere publikumshenvendelser Korrespondanse
Kommunikasjon og samfunnskontakt Håndtere publikumshenvendelser Bruk av media
Kommunikasjon og samfunnskontakt Håndtere publikumshenvendelser Avtale om fotografering/filming
Kommunikasjon og samfunnskontakt Håndtere grafisk profil og materiell Avtale med leverandør
Kommunikasjon og samfunnskontakt Håndtere grafisk profil og materiell Opprette kontrakt
Kommunikasjon og samfunnskontakt Håndtere grafisk profil og materiell Samtykke og rettighetshåndtering
Kommunikasjon og samfunnskontakt Håndtere grafisk profil og materiell Profildokument
Kommunikasjon og samfunnskontakt Håndtere profileringsmateriell Avtale med leverandør
Kommunikasjon og samfunnskontakt Håndtere profileringsmateriell Budsjett
Kommunikasjon og samfunnskontakt Håndtere profileringsmateriell Bestillingsrutine
Kommunikasjon og samfunnskontakt Dele ut æresdoktorat Begrunnelse
Kommunikasjon og samfunnskontakt Dele ut æresdoktorat Nominasjon
Kommunikasjon og samfunnskontakt Dele ut æresdoktorat Offentliggjøring
Kommunikasjon og samfunnskontakt Dele ut æresdoktorat Utdeling
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage arrangement Prosjektplan
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage arrangement Markedsføringsplan
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage arrangement Produksjonsplan
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage arrangement ROS-analyse
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage arrangement Program
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage arrangement Kommunikasjons- og grafisk materiell
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage arrangement Deltakerliste
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage arrangement Avtaler
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage arrangement Sikkerhetsdokumentasjon
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage arrangement Budsjett
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage arrangement Invitasjon
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage arrangement Sluttrapport
Kommunikasjon og samfunnskontakt Drive alumnivirksomhet Alumniregister
Kommunikasjon og samfunnskontakt Drive alumnivirksomhet Kommunikasjon til alumni
Kommunikasjon og samfunnskontakt Gjennomføre markedsføringstiltak Strategi og kanalvalg
Kommunikasjon og samfunnskontakt Gjennomføre markedsføringstiltak Markedsføringmateriell
Kommunikasjon og samfunnskontakt Gjennomføre markedsføringstiltak Målgruppevalg
Kommunikasjon og samfunnskontakt Gjennomføre markedsføringstiltak Plan for gjennomføring
Kommunikasjon og samfunnskontakt Gjennomføre markedsføringstiltak Beslutningsgrunnlag 
Kommunikasjon og samfunnskontakt Tildele pris Utlysning

Funksjon: Formidling



Kommunikasjon og samfunnskontakt Tildele pris Nominasjon
Kommunikasjon og samfunnskontakt Tildele pris Innstilling
Kommunikasjon og samfunnskontakt Tildele pris Vedtak
Kommunikasjon og samfunnskontakt Tildele pris Utdeling
Kommunikasjon og samfunnskontakt Formidle til skoler Undervisningsopplegg
Kommunikasjon og samfunnskontakt Formidle til skoler Undervisningsmateriell
Kommunikasjon og samfunnskontakt Formidle til skoler Avtale om besøk 
Kommunikasjon og samfunnskontakt Formidle til skoler Markedsføring av formidlingsopplegg
Kommunikasjon og samfunnskontakt Gi kommunikasjonsfaglig veiledning og støtte Informasjon om kurs
Kommunikasjon og samfunnskontakt Gi kommunikasjonsfaglig veiledning og støtte Opplæringsopplegg
Kommunikasjon og samfunnskontakt Gi kommunikasjonsfaglig veiledning og støtte Tale/presentasjon/innlegg
Kommunikasjon og samfunnskontakt Gi kommunikasjonsfaglig veiledning og støtte Mal for kommunikasjonsaktivitet
Kommunikasjon og samfunnskontakt Rekruttere studenter Aktivitetsplan
Kommunikasjon og samfunnskontakt Rekruttere studenter Budsjett 
Kommunikasjon og samfunnskontakt Rekruttere studenter Markedsføringsgrunnlag
Kommunikasjon og samfunnskontakt Rekruttere studenter Materiell
Kommunikasjon og samfunnskontakt Rekruttere studenter Samtykke og rettighetshåndtering
Kommunikasjon og samfunnskontakt Rekruttere studenter Avtale om besøk
Kommunikasjon og samfunnskontakt Rekruttere studenter Avtale om deltakelse på eksternt arrangement
Kommunikasjon og samfunnskontakt Rekruttere studenter Opplegg for studentambassadører
Kommunikasjon og samfunnskontakt Markedsføre og selge etter- og videreutdanningstilbud Strategi og handlingsplan
Kommunikasjon og samfunnskontakt Markedsføre og selge etter- og videreutdanningstilbud Budsjett 
Kommunikasjon og samfunnskontakt Markedsføre og selge etter- og videreutdanningstilbud Salgsplan
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage semesterstartsarrangement Invitasjon
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage semesterstartsarrangement Samarbeidsavtaler
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage semesterstartsarrangement Opplæringsopplegg
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage semesterstartsarrangement Korrespondanse med linjeforeninger
Kommunikasjon og samfunnskontakt Lage semesterstartsarrangement Fadderopplegg
Utstillinger Lage strategi for utstillinger Strategiforslag
Utstillinger Lage strategi for utstillinger Behandling 
Utstillinger Lage strategi for utstillinger Vedtatt strategi
Utstillinger Utvikle og produsere utstilling Budsjett
Utstillinger Utvikle og produsere utstilling Utstillingsproduksjon
Utstillinger Utvikle og produsere utstilling Markedsføringsplan
Utstillinger Utvikle og produsere utstilling Konsept
Utstillinger Utvikle og produsere utstilling Svar fra utstillingsråd
Utstillinger Utvikle og produsere utstilling Prosjektplan 
Utstillinger Utvikle og produsere utstilling Avtale
Utstillinger Utvikle og produsere utstilling Gjenstandsutvalg og innlån
Utstillinger Utvikle og produsere utstilling Grafisk materiell 
Utstillinger Formidle utstilling Avtale om besøk
Utstillinger Formidle utstilling Plan for omvisning
Utstillinger Formidle utstilling Arrangementsplan
Utstillinger Formidle utstilling Besøksstatistikk
Utstillinger Leie ut utstilling/objekter Leieavtale
Utstillinger Leie ut utstilling/objekter Budsjett
Utstillinger Leie ut utstilling/objekter Håndteringsplan
Utstillinger Leie ut utstilling/objekter Tilstandsrapport
Utstillinger Leie ut utstilling/objekter Vedlikeholdsplan for utstillingen
Utstillinger Leie ut utstilling/objekter Korrespondanse  
Utstillinger Leie ut utstilling/objekter Turnéplan
Utstillinger Leie ut utstilling/objekter Forsikringsavtale
Utstillinger Leie ut utstilling/objekter Transportavtale
Utstillinger Leie ut utstilling/objekter Tollbehandling
Utstillinger Leie ut utstilling/objekter Mottaksrapport



Underfunksjon Prosess Transaksjon/ dokumentasjon Kommentar
Samlingsforvaltning Utarbeide samlingsstrategi Strategi/policy for innsamling og forvaltning
Samlingsforvaltning Utarbeide samlingsstrategi ROS-analyse
Samlingsforvaltning Utarbeide samlingsstrategi Årsplan
Samlingsforvaltning Utarbeide samlingsstrategi Referat og saksdokumenter
Samlingsforvaltning Utarbeide samlingsstrategi Evaluering, revisjon, rapport
Samlingsforvaltning Utarbeide samlingsstrategi Samlingsplan
Samlingsforvaltning Utarbeide samlingsstrategi Beredskapsplan
Samlingsforvaltning Utarbeide samlingsstrategi Prioritering av samlinger/objekter knyttet til beredskapsplan
Samlingsforvaltning Utarbeide samlingsstrategi Flytting, rydding, deaksesjon, kassering
Samlingsforvaltning Utarbeide samlingsstrategi Statistikk
Samlingsforvaltning Utarbeide samlingsstrategi Rapport
Samlingsforvaltning Utarbeide samlingsstrategi for bibliotek Handlingsplan
Samlingsforvaltning Utarbeide samlingsstrategi for bibliotek Plan for bevaring og kassering
Samlingsforvaltning Utarbeide og vedlikeholde kvalitetssystem for bibliotek Rutiner/policy for samling før 1850
Samlingsforvaltning Utarbeide og vedlikeholde kvalitetssystem for bibliotek Rutiner/policy for sikringsmagasin 
Samlingsforvaltning Kuratere samlinger Inntaksvurdering - referat
Samlingsforvaltning Kuratere samlinger Katalogisering/katalogtekst
Samlingsforvaltning Kuratere samlinger Vurdering av tilstand/skade
Samlingsforvaltning Kuratere samlinger Vurdering av kassasjon / avhending
Samlingsforvaltning Kuratere samlinger Vedtak om kassasjon / avhending
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Funnskjema
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Bekreftelse på mottak av materiale
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Innstilling til finnerlønn
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Prosjektavtale
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Analyse
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Dokumentasjon om mottatt materiale (rapporter, analyser, 

foto, tillatelser)
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Kartavmerking
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Mottak av innleveringspliktige gjenstander
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Deponeringsavtale
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Artsidentifisering og -navngivning
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Henvendelse
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Svar på henvendelse
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Brev til Riksantikvaren med anbefalte kandidater for 

finnerlønn
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Oversendelsesbrev
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Mottaksskjema
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Feltinnsamling
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Aksesjon
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Vurdering
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Kvittering
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Takkebrev
Samlingsforvaltning Motta objekt til samlingene Diplom
Samlingsforvaltning Administrere flytting av gjenstander over landegrenser Repatriering av gjenstander/samlinger
Samlingsforvaltning Administrere flytting av gjenstander over landegrenser Eksporttillatelse
Samlingsforvaltning Administrere flytting av gjenstander over landegrenser Importtillatelse
Samlingsforvaltning Administrere flytting av gjenstander over landegrenser Rådgivning til tollvesenet
Samlingsforvaltning Vedlikeholde og konservere objekter Konserveringsrapport
Samlingsforvaltning Vedlikeholde og konservere objekter Oversikt over objekter
Samlingsforvaltning Vedlikeholde og konservere objekter Sikrings- og bevaringsdokumentasjon, analyser (kjemiske, 

biologiske, optiske), klimalogger mv.
Samlingsforvaltning Vedlikeholde og konservere objekter Tiltak for forebygging og skadebegrensning ved skadedyr, sopp 

og mugg m.m.
Samlingsforvaltning Vedlikeholde og konservere objekter Avtale med ekstern bokbinder
Samlingsforvaltning Rapportere Tilstandsrapport for lokaler/magasiner
Samlingsforvaltning Administrere analyser Behandling og vedtak
Samlingsforvaltning Administrere analyser Vurdere om prøvesvar må klausuleres
Samlingsforvaltning Administrere analyser Søknad om analyse/uttak av prøver
Samlingsforvaltning Administrere analyser Vedtak
Samlingsforvaltning Administrere analyser Avtale om analyse/uttak av prøver
Samlingsforvaltning Administrere analyser Rapport/analyseresultater
Samlingsforvaltning Administrere gave og donasjon Henvendelse og korrespondanse
Samlingsforvaltning Administrere gave og donasjon Donasjonsliste
Samlingsforvaltning Administrere gave og donasjon Aksesjon
Samlingsforvaltning Administrere gave og donasjon Donasjon - utstillingsrekvisita/undervisningsrekvisita
Samlingsforvaltning Administrere gave og donasjon Donasjon av gjenstander som er ulovlige i Norge - søknad
Samlingsforvaltning Administrere gave og donasjon Donasjon av gjenstander som er ulovlige i Norge - tillatelse
Samlingsforvaltning Administrere gave og donasjon Donasjonsavtale
Samlingsforvaltning Forvalte inn- og utlån av gjenstander og samlinger Innlånsavtale
Samlingsforvaltning Forvalte inn- og utlån av gjenstander og samlinger Retur av innlån
Samlingsforvaltning Forvalte inn- og utlån av gjenstander og samlinger Søknad om utlån
Samlingsforvaltning Forvalte inn- og utlån av gjenstander og samlinger Vedtak om utlån
Samlingsforvaltning Forvalte inn- og utlån av gjenstander og samlinger Forsikring ved utlån
Samlingsforvaltning Forvalte inn- og utlån av gjenstander og samlinger Utlånsstatistikk
Samlingsforvaltning Forvalte inn- og utlån av gjenstander og samlinger Utlånsavtale
Samlingsforvaltning Forvalte inn- og utlån av gjenstander og samlinger Utlånsskjema
Samlingsforvaltning Forvalte inn- og utlån av gjenstander og samlinger Tilstandsrapport

Funksjon: Museums- og samlingsforvaltning



Samlingsforvaltning Forvalte inn- og utlån av gjenstander og samlinger Eksport- og importtillatelse
Samlingsforvaltning Forvalte MUSIT-samarbeid Samarbeidsavtale
Samlingsforvaltning Forvalte MUSIT-samarbeid Arkitektur/oppgradering
Samlingsforvaltning Forvalte MUSIT-samarbeid Handlingsplan
Samlingsforvaltning Forvalte MUSIT-samarbeid Innkalling til årsmøte
Samlingsforvaltning Forvalte MUSIT-samarbeid Referat fra årsmøte
Samlingsforvaltning Forvalte MUSIT-samarbeid Referat fra koordineringsgruppe
Samlingsforvaltning Forvalte MUSIT-samarbeid Bidrag til tiltaket
Samlingsforvaltning Forvalte MUSIT-samarbeid Kvalitetssystem
Samlingsforvaltning Forvalte MUSIT-samarbeid Kvalitetssikring/utvikling/daglig drift av samlingsdatabaser
Samlingsforvaltning Forvalte MUSIT-samarbeid Referat fra fag- og ekspertgruppe
Samlingsforvaltning Gi adgang til gjesteforskere Adgang til samling for gjester - skjema
Samlingsforvaltning Gi adgang til gjesteforskere Korrespondanse med forskere som besøker samlingene
Samlingsforvaltning Administrere vedlikehold og konservering Plan for bevaring av eldre samlinger
Samlingsforvaltning Utføre paleontologiske utgravninger Søknad om tillatelse til utgravning
Samlingsforvaltning Utføre paleontologiske utgravninger Tillatelse til utgravning
Samlingsforvaltning Utføre paleontologiske utgravninger Budsjett
Samlingsforvaltning Utføre paleontologiske utgravninger Sponsoravtale
Samlingsforvaltning Utføre paleontologiske utgravninger Rapport
Kulturminneforvaltning Koordinere og delta i nasjonale komiteer Innkalling
Kulturminneforvaltning Koordinere og delta i nasjonale komiteer Referat
Kulturminneforvaltning Koordinere og delta i nasjonale komiteer Drøfting
Kulturminneforvaltning Rapportere til departement og direktorat Bestiling
Kulturminneforvaltning Rapportere til departement og direktorat Rapport
Kulturminneforvaltning Sikre og ivareta kulturminner Forvaltningspolitikk kulturminnevern
Kulturminneforvaltning Sikre og ivareta kulturminner Søknad til Riksantikvaren om midler
Kulturminneforvaltning Sikre og ivareta kulturminner Svar fra Riksantivaren
Kulturminneforvaltning Sikre og ivareta kulturminner Rapport til Riksantikvaren
Kulturminneforvaltning Sikre og ivareta kulturminner Innlevering av funn
Kulturminneforvaltning Sikre og ivareta kulturminner Innspill til sikringsprosjekter for kulturminnevern
Kulturminneforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Uttalelser
Kulturminneforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Planbeskrivelser
Kulturminneforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Kartmateriale
Kulturminneforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Vedtak
Kulturminneforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Prosjektplan
Kulturminneforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Budsjett
Kulturminneforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Møtereferat
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske forskningsutgravninger Søknad
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske forskningsutgravninger Svar
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske forskningsutgravninger Økonomisk støtte
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske forskningsutgravninger Planlegge feltarbeid
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske forskningsutgravninger Resultater/dokumentasjon
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske forskningsutgravninger Analyse
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske forskningsutgravninger Konservering
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske forskningsutgravninger Rapport
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske forskningsutgravninger Arkeologiske registreringer/arkivering i TOPARK (Topografisk 

arkiv)
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske sikringsutgravninger Søknad
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske sikringsutgravninger Svar
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske sikringsutgravninger Økonomisk støtte
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske sikringsutgravninger Notater fra befaring
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske sikringsutgravninger Fotodokumentasjon
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske sikringsutgravninger Kommunikasjon om feltarbeid
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske sikringsutgravninger Dokumentasjon til bevaringsprogram
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske sikringsutgravninger Analyse
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske sikringsutgravninger Vedtak om sikring/bevaring/freding/ferdselsforbud
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske sikringsutgravninger Rapport
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske sikringsutgravninger Arkeologiske registreringer/arkivering i TOPARK (Topografisk 

arkiv)
Kulturminneforvaltning Administrere arkeologiske sikringsutgravninger Korrespondanse med Riksarkivaren
Kulturminneforvaltning Administrere feltundersøkelse Prosjektplan
Kulturminneforvaltning Administrere feltundersøkelse Dokumentasjon (kart, bilder, skisser m.m.)
Kulturminneforvaltning Administrere feltundersøkelse HMS-dokumentasjon (SJA, risikoanalyse, feltkort, 

dykkeinstruks m.m.)
Kulturminneforvaltning Administrere feltundersøkelse Møtereferat
Kulturminneforvaltning Administrere feltundersøkelse Søknad om finansiering
Kulturminneforvaltning Administrere feltundersøkelse Kontrakt
Kulturminneforvaltning Administrere feltundersøkelse Budsjett
Kulturminneforvaltning Administrere feltundersøkelse Innmåling
Kulturminneforvaltning Administrere feltundersøkelse Proveniens
Kulturminneforvaltning Administrere feltundersøkelse Tillatelse (innsamling, import, eksport mv.)
Kulturminneforvaltning Administrere feltundersøkelse Rapport
Kulturminneforvaltning Behandle brudd på Lov om kulturminner Anmeldelse
Kulturminneforvaltning Behandle brudd på Lov om kulturminner Utarbeide kostnadsoverslag for erstatningssum
Kulturminneforvaltning Gi kulturminnefaglige råd Uttalelser til reguleringsplaner
Kulturminneforvaltning Gi kulturminnefaglige råd Rådgivning
Kulturminneforvaltning Utføre arkeologiske forundersøkelser (kulturminner 

under vann)
Søknad om tiltak/arealplan

Kulturminneforvaltning Utføre arkeologiske forundersøkelser (kulturminner 
under vann)

Vurdering av søknad



Kulturminneforvaltning Utføre arkeologiske forundersøkelser (kulturminner 
under vann)

Befaring

Kulturminneforvaltning Utføre arkeologiske forundersøkelser (kulturminner 
under vann)

Rapport

Kulturminneforvaltning Utføre arkeologiske forvaltningsundersøkelser Søknad om dispensasjon
Kulturminneforvaltning Utføre arkeologiske forvaltningsundersøkelser Svar med tilråding til etat
Kulturminneforvaltning Utføre arkeologiske forvaltningsundersøkelser Vedtak
Kulturminneforvaltning Utføre arkeologiske forvaltningsundersøkelser Klage på vedtak
Kulturminneforvaltning Utføre arkeologiske forvaltningsundersøkelser Bestilling av tiltak ifølge vedtak
Kulturminneforvaltning Utføre arkeologiske forvaltningsundersøkelser Vedtak jf. Lov om kulturminner §10
Kulturminneforvaltning Utføre arkeologiske forvaltningsundersøkelser Aksept av §10-vedtak
Kulturminneforvaltning Utføre arkeologiske forvaltningsundersøkelser Kontrakt
Kulturminneforvaltning Utføre arkeologiske forvaltningsundersøkelser Arkeologiske registreringer/arkivering i TOPARK (Topografisk 

arkiv)
Kulturminneforvaltning Utføre arkeologiske forvaltningsundersøkelser Faglig rapport og økonomirapport
Naturforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Uttalelser
Naturforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Planbeskrivelser
Naturforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Kartmateriale
Naturforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Vedtak
Naturforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Prosjektplan
Naturforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Budsjett
Naturforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Møtereferat
Naturforvaltning Administrere feltundersøkelse Søknad og videre korrespondanse
Naturforvaltning Administrere feltundersøkelse Kontrakt/avtale
Naturforvaltning Administrere feltundersøkelse Budsjett
Naturforvaltning Administrere feltundersøkelse Prosjektplan
Naturforvaltning Administrere feltundersøkelse Dokumentasjon (kart, bilder, skisser m.m.)
Naturforvaltning Administrere feltundersøkelse Rapporter
Naturforvaltning Administrere feltundersøkelse HMS-dokumentasjon (SJA, risikoanalyse, feltkort, 

dykkeinstruks m.m.)
Naturforvaltning Administrere feltundersøkelse Møtereferat
Naturforvaltning Gi naturområdefaglige råd Rådgivning
Naturforvaltning Sikre og ivareta naturområder Geologisk rådgivning ved byggeprosjekt 
Naturforvaltning Sikre og ivareta naturområder Faglig rådgivning ved naturkriminalitet
Naturforvaltning Sikre og ivareta naturområder Vurdering av politibeslag
Naturforvaltning Sikre og ivareta naturområder Søknad om midler
Naturforvaltning Sikre og ivareta naturområder Vedtak
Naturforvaltning Sikre og ivareta naturområder Dokumentasjon
Naturforvaltning Sikre og ivareta naturområder Rapporter
Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte utlån og utleie av materiale (unika) Forespørsel/henvendelse

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte utlån og utleie av materiale (unika) Svar på forespørsel/henvendelse

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte utlån og utleie av materiale (unika) Korrespondanse vedr. utlån/utleie

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte utlån og utleie av materiale (unika) Forsikring

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte utlån og utleie av materiale (unika) Oversendelsesbrev

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte utlån og utleie av materiale (unika) Kontrakt/avtale for utlån eller utleie

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte utlån og utleie av materiale (unika) Kontrakt/avtale for transport av materiale

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte utlån og utleie av materiale (unika) Tillatelse til å vise materiale

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte utlån og utleie av materiale (unika) Rådgivning/veiledning vedr. bruk av utlånt materiale 

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte utlån og utleie av materiale (unika) Søknad om tilgang til taushetsbelagt eller klausulert materiale

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte utlån og utleie av materiale (unika) Taushetserklæring

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte utlån og utleie av materiale (unika) Samtykkeerklæring

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte kjøp og salg av materiale (unika) Forespørsel/henvendelse 

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte kjøp og salg av materiale (unika) Svar på forespørsel/henvendelse

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte kjøp og salg av materiale (unika) Oversendelsesbrev

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte kjøp og salg av materiale (unika) Kontrakt/avtale

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte bibliotek- og arkivmateriale Forespørsel/henvendelse vedr deponering, donasjon, 
avlevering

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte bibliotek- og arkivmateriale Forespørsel/henvendelse vedr deponering, donasjon, 
avlevering

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte bibliotek- og arkivmateriale Donasjon

Samlingsforvaltning - 
spesialsamlinger og  depotarkiv 

Forvalte bibliotek- og arkivmateriale Takkebrev
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