
 

 

Felles studentsystem Telefon: 22852699 
USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 
Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 
0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no 

FS-12-186

Referat
StudentWeb-seminar 28.-29.11.2012

Til stede: Sven Erik Sivertsen, NTNU
Jan Sverre Rønning, NTNU
Lena Finseth, UiO
Vibeke Braaten, UiO
Øystein Ørnegård, UiB
Birthe Gjerdevik, UiB
Sara Nustad Mauland, UiS
Myriam Jernsvold Massaoud, HiOA
Gro Strand, HiSF
Anne-Lise Mølmann, HiST
Rigmor Øvstetun, HiG
Nina Hafstad, HiL
Geir Vangen, USIT
Jon Kleiser, USIT
Stig Benserud, USIT (Dag 1)
Sven Petter Myhr Næss, USIT
Kathy Foss Haugen, USIT

Forfall: Anne-Lise Lande, USIT

Referent: Sven Petter Myhr Næss

Dato: 29. november 2012

Sist endret: 12. desember 2012



Dagsorden

1. Gjennomgang av siste versjon av NetLifes utforming av utdanningsplaner

2. Gjennomgang av inkomne svar på høringsnoatet

3. Diskusjon rundt uavklarte punkter

4. Hva skal være med i første versjon av StudentWeb?

5. Hvordan organisere testing? Hvem skal delta?

6. Hva skal startsiden inneholde, og hvilke punkter skal være på hovedmenyen?

7. Gruppearbeid: Tekster og bruk av begreper

8. Oppsummering

1. Gjennomgang av siste av siste versjon av NetLifes utforming av 
utdanningsplaner

Kommentarer under gjennomgangen:

• Ikke åpenbart at visningen på «Status og oversikt» er filtrert
• Må kunne se kombinasjonen  som elementene inngår i planen. Det savnes også 

visning av hele utdanningsplanen.
• Se nærmere på begrepene «Status og oversikt» og «Oppdater og bekreft», for å 

kanskje finne noe som er mer forklarende.
• Statusmeldinger bør filtreres slik at de viser det som er umiddelbart og aktuelt. Listen 

kan ellers bli veldig lang.
• Tabellen må si noe om minimum og evt. maksimum studiepoeng som skal velges

Spørsmål som ble tatt opp i tillegg: Skal semesterregistreringen fremdeles være låst 
opp i en fast sekvens, eller skal alle punktene i registreringen være enkeltvise 
aktiviteter, som lagres underveis? Alle aktiviteter må være gjennomført før 
registreringen er godkjent.

Gruppen ønsker en kombinasjon av sekvens og enkeltstående aktiviteter, som må 
gjennomføres. En statusboks skal vise hva som er gjort – slik at studenten kan 
gjenoppta sekvensen ved avbrudd. 

2. Gjennomgang av innkomne svar på høringsnoatet

Høring ble sendt ut 19.10., med svarfrist 16.11. Det kom inn svar fra 21 
institusjoner.

Fire konkrete spørsmål ble stilt i høringsnotatet, og hele kravspesifikasjonen var lagt 
ved til gjennomsyn og kommentarer. 
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1. Oppmelding til emner utenfor plan i utdanningsplanen

Spørsmål:
Kan studenter med utdanningsplan melde seg til emner som er utenfor 
utdanningsplanen via utdanningsplanen? Eller er det ønskelig at de skal melde seg til 
disse emnene på en egen side slik om i dagens løsning?

Konklusjon: 
Det skal være egen meldingside. Men studentene må få tilbakemelding dersom 
emnet de forsøker å melde seg opp til skal eller bør være del av plan. 

2. Bestillinger

Spørsmål:
Det er foreslått at det skal være mulig å bestille semesterkvittering, bekreftelse på 
studentstatus og bekreftelse på oppnådd kvalifikasjon. Fint om dere kan rangere og 
gjerne begrunn hvilke av disse dere ønsker først. 

Konklusjon:
Følgende bestillinger er ønsket, i prioritert rekkefølge:

1. Studentstatus
2. Semkvittering
3. Oppnådd kvalifikasjon

3 . Helårlig bekreftelse av utdanningsplan

Spørsmål:
Kan vi fjerne mulighet for å bekrefte utdanningsplanen for to semestre (høst + vår) 
om gangen?

Konklusjon:
Å bekrefte planen for to semestre av gangen innebærer en stor jobb, og ønsket 
kommer fra kun et par av institusjonene. Saken legges derfor frem for Styret, som 
vedtar om det skal brukes ressurser på dette.

4. Fjerne krav om student må være semesterregistrert for å se 
vurderingsmeldinger

Spørsmål:
Kan vi fjerne krav om semesterregistrering før student får se vurderingsmeldinger, 
slik at studenter alltid kan se sine meldinger?

Konklusjon: 
Kravet fjernes. Erstattes i stedet med gode tekster.
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3. Diskusjon rundt uavklarte punkter 

Saker til behandling 28.-29. november

Sak Oppsummering Vedtak

STW-794  Faktura: egengenerering av 5 
fakturadetaljer

Avvist.

I stedet ses det på om den kan 
gjøres mer generell, f.eks. fra liste.

Relatert sak fra HiOA:
Få med foretaksnavn på giro, når 
dette er registrert i FS.

STW-798  VURDMELD: Skal KONT eller NY 
vises frem?

Ja, KONT eller NY skal vises 
(med full tekst, ikke koder).

STW-799  VURDRES: Hvordan skal 
vurderingsordning og navn vises 
frem?

Kolonnen «Vurdering», som 
inneholder fritekstnavn, beholdes 
i ny web. Kolonnen «Ordning» 
fjernes.

STW-691  Vise info om semesterregistrering 
for to terminer

Må avklares senere, etter 
styrevedtak om høringssak punkt 
3 (helårlig bekreftelse av plan).

STW-703  Semesterregistrering for privatister Bør først diskuteres i et annet 
forum, for å finne frem til lik 
behandling av privatister. Ønsket 
trekkes.

STW-795  Innlogging via ID-porten: Hva med 
utenlandske søkere?

Endring av adresse bør være 
mulig for studenter som er 
pålogget med fnr og PIN, med 
tanke på bestilling av 
karakterutskrifter.
Påkrevd med Feide/ID-portalen 
for å kunne endre mobilnr. 

STW-729  Velge instrument samtidig med å 
melde seg til emnet

Dette ses på nærmere, i 
forbindelse med bruk av 
undervisningspartier.

STW-787  Emne oppmeldingskrav Avvist.

STW-789  Spesialpakketilbud Avvist. Kan gjøres manuelt i 
bakgrunnen.
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STW-793  Fremvisning av individuell frist på 
vurdmelding

Må sjekke om det faktisk er slik i 
dag. I så fall må det ordnes.

STW-797  Fremvisning av varsler med ved 
melding til undervisning eller 
vurdering

Alle meldinger bør overføres til 
SW. SW viser én melding. Hvis 
det ligger flere meldinger, 
kommer det knapp for å vise alle.

STW-284  Emnekombinasjonsopplysningene 
nederst: fordelt på kull

Disse opplysningene kobles til 
termin.

STW-318  Forslag til ny metode for henting av 
publiseringsinfo om emner og 
studieprogram i StudentWeb

URL bør bevares for at studenter 
kan slå opp i historiske 
studieplaner. Det sees på 
løsning.

STW-575  Fritt emnesøk Dette sees uansett på i 
forbindelse med skriving av ny 
SW.

STW-585  Vise at Utdanningsplanelement er 
godkjent

Ligger allerede inn i kravspek.

STW-680  Ikke tilgang til Utdanningsplan før 
semesteret starter

USIT skal teste om 
planbekreftelsen lagres.

STW-702  Aksept av planinfo hvert semester USIT ser på løsninger. Tas med 
som valgfri modul i ny SW.

STW-771  Helårlig bekreftelse av planen 
(vår+høst)

Avventer styrevedtak. Jmf sak 
STW-691.

STW-796  Hvordan skal det varsles om 
vektingsreduksjon i 
utdanningsplan?

Ligger allerede inn i kravspek.

Nytt 
ønske 
(UiO)

Mulighet for å prioritere flere enn tre 
valg på praksispartier.

Støttes, og tas med i ny web. 
«Angi prioritet» kan legges på 
undervisningsaktiviteten. 
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4. Hva skal være med i første versjon av StudentWeb?

Kommentarer:

• Første versjon som slippes for studenter kan ikke ha vesentlige mangler i forhold til 
dagens SW, med mindre det bevisst er valgt bort..

• Utdanningsplanene er «krumtappen» - må være gjennomtenkt og gjennomtestet før 
den nye weben slippes. 

• Bør begynne med utdanningsplanene når nye SW skal skrives.
• Ting som ikke er med i dagens SW trenger ikke å være med i første versjon.
• Oppmelding til vurderingsdeler må på plass.

5. Hvordan organisere testing? Hvem skal delta?

Innledende diskusjon. Det er mye som ennå ikke er avklart før testing kan 
planlegges, deriblant når testperioden kan starte. 

• Det vil bli testet underveis, etter hvert som de ulike delene av SW blir klare.
• Alle må teste utdanningsplaner for sine egne studier. Øvrig testing kan fordeles litt 

mer mellom de ulike sidene.
• Må ha faktiske testere som prøver ut SW (studenter o.l.).

Vi kommer nærmere tilbake med testplan når skrivingen er i gang. 

6. Hva skal startsiden inneholde, og hvilke punkter skal være på 
hovedmenyen?

Ble diskutert både på dag 1 og 2. Mange momenter kom frem, og på 2 la Geir frem 
en skisse til startside og hovedmeny som var basert på de diskusjonene som var 
holdt.

Hovedmeny:

• Startside
• Personopplysninger
• Mine studier
• Mine Emner
• Betaling
• Mine resultater

Startside:
• Boks for registrering
• Boks for varsler
• Boks for «Mine studier», med direkte knapp til den enkelte utdanningsplan samt 

knapp til hovedside for studier
• Boks for «Mine emner», med statusoversikt og knapp til hovedside for emner.
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Vise emner som studenten har melding til, eller har søkt om opptak til i den aktuelle 
termin. 

Fremlagt skisse bearbeides og legges frem for gruppen.

Endring av PIN-kode foreslås lagt til nedtrekksmenyen under studentens navn. 

7. Gruppearbeid: Tekster og bruk av begreper

Forslagene som gruppene har jobbet med sendes inn til USIT. Arbeidet med tekster 
fortsetter videre.

8. Oppsummering

Neste møte:

6. mars 2013, kl. 10 – 15, på USITs lokaler i Forskningsveien 3B..

Det bør avholdes et eget møte om PhD-studenter, med medlemmer fra både 
doktorgradsgruppa og studentwebgruppen.
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