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Universitets senter for informasjonsteknologi er et av landets største 

IT-faglige miljøer. USIT har over 200 ansatte.  

 

USIT har ansvaret for drift , utbygging  og utvikling av IT-løsninger for 

universitet i Oslo 

 

USIT leverer også nasjonale IT-tjenester: USIT utvikler store administrative  

informasjonssystemer for hele forsknings- og utdanningssektoren i Norge 

 



Seksjon for utvikling av nasjonale 
informasjonssystemer  (SUN) 

 

 SUN er en seksjon som først og fremst utvikler store administrative 
informasjonssystemer for hele forsknings- og utdanningssektoren i Norge. 
Satsingsområdet skal fokusere på de områder der ferdigsystemer ikke er 
tilgjengelige i markedet. Med utvikling menes også planlegging, 
dokumentasjon, opplæring og innføring av nye systemer.  

  

 Seksjonen er inndelt i fem grupper. Gruppene er organisert etter 
fagkompetanse. Omfanget av de oppgavene SUN utfører for UH-sektoren, 
har hatt en sterk økning den senere tid og seksjonen er i stadig vekst.  

 

 

 

 



 

  



SUN .. 

 Seksjonen har spesialisert seg på utvikling av denne typen 
informasjonssystemer og har et stort IT-fag miljø og mye kunnskap om de 
enkelte saksområdene som studieadministrasjon, opptak, 
forskningsadministrasjon mm. Seksjonen har ca. 55 ansatte. Innen 
seksjonens arbeidsfelt arbeider vi med et bredt spekter av spennende 
teknologier og våre løsninger baserer seg på framtidsrettet teknologi. 

 

 

 IT-kompetansen seksjonen besitter, omfatter blant annet metodikker for 
strukturerte kravspesifikasjoner og datamodellering, implementasjon av 
databaser, design av brukergrensesnitt, WEB-programmering, XML, 
Datavarehus, Scripting språk og Java. 



FS (Felles Studentsystem) 

 Felles Studentsystem er utviklet ved Universitetets senter for 
informasjonsteknologi (USIT), Universitetet i Oslo. FS er et 
studieadministrativt system - utviklet for universiteter, vitenskapelige 
høgskoler, og statlige høgskoler. Systemet er også tilgjengelig for private 
høgskoler. I dag er det 57 institusjoner som bruker FS. Oppdragsgiver er 
Samarbeidstiltaket FS.  



 SO (Samordna opptak)  

 Dataløsninger som støtter saksbehandling og opptak av søkere til 
universitet og høgskoler.  48 institusjoner koordinerer opptaket til 
grunnstudier via Samordna opptak. Oppdragsgiver er Samarbeidstiltaket 
SO.   



Cristin (Current Research Information 
System in Norway) 

 Forskningsdokumentasjonssystem som inneholder data om vitenskapelige 
aktiviteter og forskningsresultater for utdanningsinstitusjoner, institutter 
og helseforetak i Norge. I dag er det ca 160 institusjoner som bruker 
Cristin. Oppdragsgiver er Samarbeidstiltaket Cristin.  



Cristin er et samarbeidstiltak! 

 Cristin organisasjonen og 
SUN  samarbeider om 
utviklingen av Cristin-
systemet 

 

  Bruker-innvolvert 
utvikling 



DV (Datavarehus) 

 System som henter data fra flere kildesystemer. Formålet er rapportering 
og ledelsesinformasjon innenfor økonomi-, forskning-, studie- og 
personaldata. Oppdragsgiver er todelt: Samarbeidstiltaket FS og DV-
prosjektet ved Universitetet i Bergen og Oslo. 

 



ITAR (ImportTjenester og 
AutoritetsRegistre ) 

 ITAR er et hjelpesystem for import av data fra bibliografiske kilder (ISI, 
Norart og Bibsys). Dataene importeres videre inn i Cristin. NSD er 
oppdragsgiver 

 

 


