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Forrige
Fremdrift

Økonomi

Ressurser

Oppsummering

Nasjonalt masteropptak

Nå

Aktiviteter Utført

Trend
•
•
•

Arbeid innen de ulike
leveranseområdene
Arbeid med avhengigheter til
andre pågående prosjekter
Diverse informasjons- og
forankringsaktiviteter

Positivt
•

•
•

Prosjektgruppen har god
fremdrift og holdningene og
stemningen i gruppen er
positiv.
Produktivitet og konkrete
forslag gir god motivasjon i
gruppa
God dialog med Unit og HK-dir,
juridisk bistand viktig for
arbeidet med regelverk

Bekymringer
•

•

Kvalitet
•
Avhengigheter

Risiko

•

Politisk vilje og kapasitet i KD
til å til prioritere arbeid med
felles nasjonal forskrift, og
konsekvenser dette får for
implementeringstidspunkt.
Andre parallelle prosesser som
vil forsinke arbeidet.
Prosjektet er avhengig av at
teknisk utvikling av løsninger
tilpasset masteropptak
prioriteres, og at fremtidige
opptakssystemer tilpasses alle
typer opptak som gjøres i
sektoren.
Arbeid med forskrift og teknisk
utvikling gjør innføringstidspunkt for et felles
masteropptak vanskelig å
fastsette
mva og konsekvenser for
gjennomføring av prosjektet

Neste Periode
•

•
•
•

Arbeid med de ulike
leveranseområdene i
prosjektet, inkludert
funksjonsbeskrivelser for
teknisk løsning
Møter referansegrupper
Forberede møte med
studiedirektørnettverk og UHR
utdanning i desember
Diverse informasjons- og
forankringsaktiviteter

Avhengigheter innen Unit

Avhengigheter til BOTT-SA

Avhengigheter til KD

• Prosjektet er avhengig av at det prioriteres tilstrekkelig ressurser til
deltakelse i prosjektet og teknisk utvikling
• Prosjektet er tett koblet til modernisering av opptakssystemene
som helhet, og avhengig av tydelige linjer og ansvarsfordeling mtp
teknisk utvikling av nye løsninger

• Det må vurderes om nye løsninger for saksbehandling
og arkiv får konsekvenser for den tekniske utviklingen i
prosjektet.

• Prosjektet er avhengig av en avklaring med
Kunnskapsdepartementet om rammebetingelsene for
arbeidet med nytt felles regelverk for opptak til
masterutdanninger, og at KD følger opp forslag fra
prosjektet

Risikovurdering
Tiltak

Risikoelementer
Omprioritering av ressurser i Unit
for utvikling, deltakelse og
oppfølging av prosjektet.
1 Avhengighet til
moderniseringsprosjektet for
opptakssystemene.

Svært
høy

Sannsynlighet

Høy

Manglende forankring

4 hos beslutningstakere

6
Moderat

1

Liten

Manglende kapasitet og/eller
beslutningsvilje i
Kunnskapsdepartementet for
6 arbeidet med nytt felles regelverk
for opptak til masterutdanninger

7

Beslutning om samordningsgrad

7 blir ikke tatt på riktig nivå

4

Svært liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig

Pågående dialog med Unit.

Prosjektet gjennomfører
informasjonsarbeid på alle nivå
Dialog med KD

Forankring og avklaring

