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1.  Orientering om ny StudentWeb og demo av det som til nå er 

utviklet 
 
Bilder fra nye StudentWeb sendes ut til gruppen etter møtet.  

 
 

2. og 3 Gjennomgang og diskusjon av innkomne ønsker til 
StudentWeb for PhD-studenter 

 
STW-840: Ønsker ikke at menypunktet «Betaling» skal vises av Ph.D.-
studenter. 
 

• Kvotekandidater skal betale semesteravgift. Også kandidater som tar emner 
på masternivå.  

 
Konklusjon: Finanskildetabell utvides med status for om den aktuelle gruppen kan 
betale semesteravgift. 
 
 
STW-837: Fremvisning av tidskonto  
I dag kan det bli svært mange rader i tidskontoen til en student, så det var kommet 
ønske om begrensning i fremvisningen. 
Konklusjon: Ha «Vis mer»-knapp dersom det er flere enn 5 rader. 
 
 
STW-821: Informasjon om avtalen, ønske om mer detaljert visning 
Ønsket gjelder utvidet visning av:  

• Finansiering 
• avsluttet veileder 
• om kandidaten er på nærings-ph-d 
• fagområde. 

Konklusjon: Informasjonen om avtalen vil bli vist i StudentWeb 
 
 
STW-836: Registrere arbeidsadresse i StudentWeb 

• Det kom ønske om å kunne registrere arbeidsadresse i FS. Det kom forslag 
om at det skulle være mulig dersom arbeidssted er en annen enn 
institusjonen.NTNU ønsker at det skal kunne registreres uansett. 

• Få inn arbeidsadresse i profilen. 
Konklusjon: Avventer konklusjon pga uklarheter om ulike typer adresser og student-
fagpersonbilder. Tas opp igjen høsten 2013. 
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STW-808: Visning av arbeidsgiver og finansieringskilde 

• Hovedfinansieringskilde vises nå på StudentWeb. 
• NTNU: ønsker at finansieringsperioden skal vises. 
• Separate rader for arbeidsgiver og finansiering 
• Nærings-Ph.D bør knyttes til finansieringstype.  

Konklusjon: Gruppen ønker at både arbeidsgiver og finansieringskilde skal vises på 
StudentWeb. Det kan opprettes en egen studentstatus: NæringsPhD, slik at det bli 
enkelt å finne igjen disse kandidatene. 
 
 
STW-838: Forskerskole: Fremvisning av levert avhandling i FS-klienten  
Konklusjon: Tas sammen med sak 4. 
 
 
STW-823: Fremdriftsrapportering  
Det er på litt sikt planlagt å få utviklet et saksflytsystem, hvor viktige dokumenter kan 
sende til alle involverte parter, og at det til slutt vil lagres i arkivet og konklusjoner 
som berører  FS vil lagres i FS. 
Konklusjon: Avventer saksflytsystem 
 

 
STW-820: Fremdrift: Bekreftelse på fullført sekvens  

• Tilsvarende løsning for fremdriftsrapportering som for semesterregistrering, 
det vil si at når sekvensen er fullført, så kan studenten få tilgang til 
utdanningsplanen utenom sekvensen. 

• Tvungen sekvens første gang, men ikke senere. Se også sak STW-830. 
• E-postkvittering som bekrefter at kandidaten er registrert og er 

doktorgradsstudent (på både norsk og engelsk). 
• Viktig at den ikke blandes med semesterkortet. 

Konklusjon: Når studenten skal besvare spørreskjema, så skal det være en sekvens, 
når sekvensen er fullført så skal studenten kunne se utdanningsplan utenom 
sekvensen.  
 
 
STW-834: Fremvisning av arbeidstittel  
Ønske om at arbeidstittel på avhandling vises frem til reell tittel foreligger. 
Konklusjon: Ønsket støttes. 
 
 
STW-828: Fremvisning av informasjon om disputas 

• Ønsker å vise kommisjon, disputasdato, sted og emne for prøveforelesning. 
• I så fall valgfritt, pga etterslep på registrering (UiO). 

Konklusjon: Ønsket blir stående på ønskelisten inntil videre. 
 
 
STW-835: Fremvisning av mobilitet 
Ønske om å vise opphold ved andre institusjoner, registrert gjennom 
utvekslingsopphold. 
Konklusjon: USIT vil se på løsninger rundt fremvisning av mobilitet. 
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STW-824: Frister for påmelding og registrering på programmet 

• I ny web skal det være mulig å sette egne frister for studieprogrammet. Løser 
denne saken. 

• Full fleksibilitet på meldingene, ikke på emnene. 
Konklusjon: Løst  i StudentWeb 3. 
 
 
STW-829: Ikke sem.reg for Ph.D-studenter 

• Fjerne valget Sem.reg for Ph.D.-studenter 
• Gjelder studenter uten utdanningsplan 
• Skal vises dersom de har en lavere grads studierett 

Konklusjon: PhD-studenter på programmer som ikke har utdanningsplan og hvor 
studenten ikke har studierett på lavere nivå, skal ikke kunne semesterregistrere seg.   
 
 
Ph.D-bekreftelse fra Studentweb 

• Samme som sak STW-820 
• Er det samme som vanlig ønske om bekreftelse som kan bestilles fra 

studweb?  
Konklusjon: Gruppen ser nærmere på dette til høsten 
 
 
STW-831: Sperre for visning av studiepoeng  
Det har kommet forslag om å ikke vise frem studiepoeng for emner. I dag er det to 
muligheter i FS 

• Sette merke på studieprogrammet – «ikke vis studiepoeng». Det vil da gjelde 
alle emner på programmet. 

• Alternativ: Styres gjennom emnet og parameteren «Vekt på kar.utsk».   
Konklusjon: Det sendes på høring til  kontaktlisten om parameteren Vekt på 
karakterutskrift også kan benyttes til å ikke vise frem vektingen i StudentWeb. 
 
 
STW-833: Spesialpensumtittel skal vises i stedet for emnenavn  
Det var ønske om at spesialpensumtittel skal vises i stedet for emnenavn i 
StudentWeb  
Konklusjon:  Det er allerede tilrettelagt for dette i ny StudentWeb. 
 
 
STW-826: Søknad om forlengelse 
Det kom ønske om at studenter skal kunne søke om permisjon fra studiet i 
StudentWeb.  
Konklusjon: Dette er en større sak som angår det tidligere nevnte saksflytsystem, 
med tilrettelegging for StudentWeb. Dette ønsket tas med i den generelle saken. 
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STW-822: Utdanningsplan for Ph.D.-studenten 
Det kom innspill fra en institusjon om hvordan de kan legge inn aktiviteter uten 
studiepoeng i utdanningsplanen. 
Konklusjon: Kan løses av emner med 0 studiepoeng, a la undervisningsemner, eller 
utdplanelementer. 
 
 
STW-817: Utdanningsplan: Fjerne melding om manglende bekreftelse av 
planen  
Det er kun studieprogram som har utdanningsplan som skal ha J i feltet 
utdanningsplan på studieprogrammet. Hvis det står J der,  og det ikke finnes noen 
utdanningsplan for studenten, så vil studenten bli varslet om manglende bekreftelse.  
Konklusjon: Meldingen om manglende bekreftelse av utdanningsplanen skal kun  
vises dersom det er satt J på studieprogrammet om at det har en utdanningsplan 
. 
 
STW-825: Utskrift og rapporter  
Det kom ønske om at PhD-studenter skal kunne ta ut rapporter fra FS, som de 
etterpå kan benytte som grunnlag for å søke om endelig godkjenning før de kan 
levere avhandlingen. 
Konklusjon: Ønsket tas med i kravspesifikasjonen som sak til videreutvikling etter 
første versjon. 
 
 
STW-819: Vise eksterne resultater på siden Resultater  
For studenter som har resultater fra andre institusjoner, så kan disse resultatene 
knyttes til utdanningsplanen og de vil da bli synlige på StudentWeb. 
Konklusjon: Det er en generell politikk på at eksterne resultater ikke skal vises i 
StudentWeb,  men de kan knyttes til utdanningsplanen, og vil da bli vist.   
 
 
STW-818: Bruk av begreper 

• Generelt for bruk av begreper i StudentWeb, er at om de endres lokalt, så 
gjelder de for alle studentene. 

• Det finnes i dag enkelte tekster som kun vises for PhD-studenter. Enkelte 
institusjoner sier at det er behov for flere Ph.D.-tekster. Men utfordringer er 
hvilke tekster skal vises for studenter som også følger studieprogram på 
lavere nivå enn PhD-programmer? 

 
 

 
4. Utveksling av data mellom forskerskoler 

 
Det er et ønske om at det tilrettelegges for at data kan overføres mellom forskerskoler. 
 
I dag kan det opprettes nasjonale forskerskole i FS, og det er ønskelig at eierinstitusjonen 
kan legge inn alle deltakere i forskolen og at det da blir synlig for de andre institusjonene 
som deltar i forskerskolen hvilke egne kandidater som deltar. Det kom også ønske om at 
det skulle vises frem dersom avhandling er levert. Det bør jobbes litt mer med hvordan 
forskerskoler bør fungere.  
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5. Eventuelt 

 
Ønske frå UiO om innhenting av mobilitetsdata til CRIStin, ved at PhD-studenter 
registrerer mobilitet i StudentWeb og at disse dataene overføres til CRIStin. 
Institusjonene ser behovet og vil ta opp saken på et senere tidspunkt. 
 
Vi hadde litt ekstra tid på slutten av dagen og så da på innkomne ønsker i 
doktorgradsmodulen som ikke angår StudentWeb direkte.  
 
FS-13: Bilde Student samlebilde, underbilde Perm 
I dag er det slik at dersom en har registrert noen feil i tidskontoen på et tidligere 
tidspunkt, så må alt slettes og registreres på nytt. Det er ønskelig at dette kunne gjøres 
på en enklere måte.  
Problemstilling om endringer om permisjoner og forholdet til tidskonto.  
Konklusjon: USIT ser på hvordan dette kan løses. 
 
 
FS-17: Beregning av netto-tid 
Beregning av nettotid gjøres i dag fra startdato på doktorgradsavtalen. NTNU ønsker 
også at nettotid fra opptaksdato  vises. 
Konklusjon: Denne undersøkes nærmere av NTNU før det tas stilling til ønsket. 
 
FS-165: Oversikt over doktorgradsfinansiering – ønske om ny rapport 
Konklusjon: Det er kommet rapport, FS913.001, som løser dette. 
 
FS-203: Forenkling av tidskonto 
Mange PhD-studenter har permisjoner i løpet av studietiden og med pliktarbeid som 
utgjør en viss andel av tiden, så er det ofte komplisert å registrere riktig i tidskontoen. 
Det har derfor kommet ønsket om forenkling av registrering i tidskontoen. 
Konklusjon: Denne saken tas opp på nytt til høstens møte. 
 
FS-265: Ønske at rapport 911.001 tar med kandidater som har registrert 
grunnutdanning med NUS-kode 
Konklusjon: Dette skyldes mest sannsynlig en feil, så USIT ser nærmere på dette. 
 
FS-304: Vitnemål for dr philos 
UHR har nå laget en felles mal for hvordan bachelor og mastervitnemål skal se ut. 
De har ikke skrevet noe om hva et PhD-vitnemål skal inneholde. 
Konklusjon: Dette blir en større sak til høsten. Medlemmene bør i mellomtiden 
tenke på hvordan vitnemålene for Ph.D og dr philos bør se ut. 
 
 
 
 
Neste møte: Mandag 14. oktober, kl 10 – 15 på FB3b 
 
 


	Det er et ønske om at det tilrettelegges for at data kan overføres mellom forskerskoler.
	I dag kan det opprettes nasjonale forskerskole i FS, og det er ønskelig at eierinstitusjonen kan legge inn alle deltakere i forskolen og at det da blir synlig for de andre institusjonene som deltar i forskerskolen hvilke egne kandidater som deltar. De...
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1. Orientering om ny StudentWeb

2. Gjennomgang av innkomne ønsker til StudentWeb for Ph.D.-studenter

3. Diskusjon og avklaring av hvordan StudentWeb skal være for Ph.D.-studenter

4. Utveksling av data mellom forskerskoler

5. Eventuelt






		1. 

		Orientering om ny StudentWeb og demo av det som til nå er utviklet







Bilder fra nye StudentWeb sendes ut til gruppen etter møtet. 





		2. og 3

		Gjennomgang og diskusjon av innkomne ønsker til StudentWeb for PhD-studenter







STW-840: Ønsker ikke at menypunktet «Betaling» skal vises av Ph.D.-studenter.



· Kvotekandidater skal betale semesteravgift. Også kandidater som tar emner på masternivå. 



Konklusjon: Finanskildetabell utvides med status for om den aktuelle gruppen kan betale semesteravgift.





STW-837: Fremvisning av tidskonto 

I dag kan det bli svært mange rader i tidskontoen til en student, så det var kommet ønske om begrensning i fremvisningen.

Konklusjon: Ha «Vis mer»-knapp dersom det er flere enn 5 rader.





STW-821: Informasjon om avtalen, ønske om mer detaljert visning

Ønsket gjelder utvidet visning av: 

· Finansiering

· avsluttet veileder

· om kandidaten er på nærings-ph-d

· fagområde.

Konklusjon: Informasjonen om avtalen vil bli vist i StudentWeb





STW-836: Registrere arbeidsadresse i StudentWeb

· Det kom ønske om å kunne registrere arbeidsadresse i FS. Det kom forslag om at det skulle være mulig dersom arbeidssted er en annen enn institusjonen.NTNU ønsker at det skal kunne registreres uansett.

· Få inn arbeidsadresse i profilen.

Konklusjon: Avventer konklusjon pga uklarheter om ulike typer adresser og student-fagpersonbilder. Tas opp igjen høsten 2013.








STW-808: Visning av arbeidsgiver og finansieringskilde

· Hovedfinansieringskilde vises nå på StudentWeb.

· NTNU: ønsker at finansieringsperioden skal vises.

· Separate rader for arbeidsgiver og finansiering

· Nærings-Ph.D bør knyttes til finansieringstype. 

Konklusjon: Gruppen ønker at både arbeidsgiver og finansieringskilde skal vises på StudentWeb. Det kan opprettes en egen studentstatus: NæringsPhD, slik at det bli enkelt å finne igjen disse kandidatene.





STW-838: Forskerskole: Fremvisning av levert avhandling i FS-klienten 

Konklusjon: Tas sammen med sak 4.





STW-823: Fremdriftsrapportering 

Det er på litt sikt planlagt å få utviklet et saksflytsystem, hvor viktige dokumenter kan sende til alle involverte parter, og at det til slutt vil lagres i arkivet og konklusjoner som berører  FS vil lagres i FS.

Konklusjon: Avventer saksflytsystem





STW-820: Fremdrift: Bekreftelse på fullført sekvens 

· Tilsvarende løsning for fremdriftsrapportering som for semesterregistrering, det vil si at når sekvensen er fullført, så kan studenten få tilgang til utdanningsplanen utenom sekvensen.

· Tvungen sekvens første gang, men ikke senere. Se også sak STW-830.

· E-postkvittering som bekrefter at kandidaten er registrert og er doktorgradsstudent (på både norsk og engelsk).

· Viktig at den ikke blandes med semesterkortet.

Konklusjon: Når studenten skal besvare spørreskjema, så skal det være en sekvens, når sekvensen er fullført så skal studenten kunne se utdanningsplan utenom sekvensen. 





STW-834: Fremvisning av arbeidstittel 

Ønske om at arbeidstittel på avhandling vises frem til reell tittel foreligger.

Konklusjon: Ønsket støttes.





STW-828: Fremvisning av informasjon om disputas

· Ønsker å vise kommisjon, disputasdato, sted og emne for prøveforelesning.

· I så fall valgfritt, pga etterslep på registrering (UiO).

Konklusjon: Ønsket blir stående på ønskelisten inntil videre.





STW-835: Fremvisning av mobilitet

Ønske om å vise opphold ved andre institusjoner, registrert gjennom utvekslingsopphold.

Konklusjon: USIT vil se på løsninger rundt fremvisning av mobilitet.





STW-824: Frister for påmelding og registrering på programmet

· I ny web skal det være mulig å sette egne frister for studieprogrammet. Løser denne saken.

· Full fleksibilitet på meldingene, ikke på emnene.

Konklusjon: Løst  i StudentWeb 3.





STW-829: Ikke sem.reg for Ph.D-studenter

· Fjerne valget Sem.reg for Ph.D.-studenter

· Gjelder studenter uten utdanningsplan

· Skal vises dersom de har en lavere grads studierett

Konklusjon: PhD-studenter på programmer som ikke har utdanningsplan og hvor studenten ikke har studierett på lavere nivå, skal ikke kunne semesterregistrere seg.  





Ph.D-bekreftelse fra Studentweb

· Samme som sak STW-820

· Er det samme som vanlig ønske om bekreftelse som kan bestilles fra studweb? 

Konklusjon: Gruppen ser nærmere på dette til høsten





STW-831: Sperre for visning av studiepoeng 

Det har kommet forslag om å ikke vise frem studiepoeng for emner. I dag er det to muligheter i FS

· Sette merke på studieprogrammet – «ikke vis studiepoeng». Det vil da gjelde alle emner på programmet.

· Alternativ: Styres gjennom emnet og parameteren «Vekt på kar.utsk».  

Konklusjon: Det sendes på høring til  kontaktlisten om parameteren Vekt på karakterutskrift også kan benyttes til å ikke vise frem vektingen i StudentWeb.





STW-833: Spesialpensumtittel skal vises i stedet for emnenavn 

Det var ønske om at spesialpensumtittel skal vises i stedet for emnenavn i StudentWeb 

Konklusjon:  Det er allerede tilrettelagt for dette i ny StudentWeb.





STW-826: Søknad om forlengelse

Det kom ønske om at studenter skal kunne søke om permisjon fra studiet i StudentWeb. 

Konklusjon: Dette er en større sak som angår det tidligere nevnte saksflytsystem, med tilrettelegging for StudentWeb. Dette ønsket tas med i den generelle saken.








STW-822: Utdanningsplan for Ph.D.-studenten

Det kom innspill fra en institusjon om hvordan de kan legge inn aktiviteter uten studiepoeng i utdanningsplanen.

Konklusjon: Kan løses av emner med 0 studiepoeng, a la undervisningsemner, eller utdplanelementer.





STW-817: Utdanningsplan: Fjerne melding om manglende bekreftelse av planen 

Det er kun studieprogram som har utdanningsplan som skal ha J i feltet utdanningsplan på studieprogrammet. Hvis det står J der,  og det ikke finnes noen utdanningsplan for studenten, så vil studenten bli varslet om manglende bekreftelse. 

Konklusjon: Meldingen om manglende bekreftelse av utdanningsplanen skal kun  vises dersom det er satt J på studieprogrammet om at det har en utdanningsplan

.



STW-825: Utskrift og rapporter 

Det kom ønske om at PhD-studenter skal kunne ta ut rapporter fra FS, som de etterpå kan benytte som grunnlag for å søke om endelig godkjenning før de kan levere avhandlingen.

Konklusjon: Ønsket tas med i kravspesifikasjonen som sak til videreutvikling etter første versjon.





STW-819: Vise eksterne resultater på siden Resultater 

For studenter som har resultater fra andre institusjoner, så kan disse resultatene knyttes til utdanningsplanen og de vil da bli synlige på StudentWeb.

Konklusjon: Det er en generell politikk på at eksterne resultater ikke skal vises i StudentWeb,  men de kan knyttes til utdanningsplanen, og vil da bli vist.  





STW-818: Bruk av begreper

· Generelt for bruk av begreper i StudentWeb, er at om de endres lokalt, så gjelder de for alle studentene.

· Det finnes i dag enkelte tekster som kun vises for PhD-studenter. Enkelte institusjoner sier at det er behov for flere Ph.D.-tekster. Men utfordringer er hvilke tekster skal vises for studenter som også følger studieprogram på lavere nivå enn PhD-programmer?







		4.

		Utveksling av data mellom forskerskoler







Det er et ønske om at det tilrettelegges for at data kan overføres mellom forskerskoler.



I dag kan det opprettes nasjonale forskerskole i FS, og det er ønskelig at eierinstitusjonen kan legge inn alle deltakere i forskolen og at det da blir synlig for de andre institusjonene som deltar i forskerskolen hvilke egne kandidater som deltar. Det kom også ønske om at det skulle vises frem dersom avhandling er levert. Det bør jobbes litt mer med hvordan forskerskoler bør fungere. 





		5.

		Eventuelt







Ønske frå UiO om innhenting av mobilitetsdata til CRIStin, ved at PhD-studenter registrerer mobilitet i StudentWeb og at disse dataene overføres til CRIStin. .



Vi hadde litt ekstra tid på slutten av dagen og så da på innkomne ønsker i doktorgradsmodulen som ikke angår StudentWeb direkte. 



FS-13: Bilde Student samlebilde, underbilde Perm

I dag er det slik at dersom en har registrert noen feil i tidskontoen på et tidligere tidspunkt, så må alt slettes og registreres på nytt. Det er ønskelig at dette kunne gjøres på en enklere måte. 

Problemstilling om endringer om permisjoner og forholdet til tidskonto. 

Konklusjon: USIT ser på hvordan dette kan løses.





FS-17: Beregning av netto-tid

Beregning av nettotid gjøres i dag fra startdato på doktorgradsavtalen. NTNU ønsker også at nettotid fra opptaksdato  vises.

Konklusjon: Denne undersøkes nærmere av NTNU før det tas stilling til ønsket.



FS-165: Oversikt over doktorgradsfinansiering – ønske om ny rapport

Konklusjon: Det er kommet rapport, FS913.001, som løser dette.



FS-203: Forenkling av tidskonto

Mange PhD-studenter har permisjoner i løpet av studietiden og med pliktarbeid som utgjør en viss andel av tiden, så er det ofte komplisert å registrere riktig i tidskontoen. Det har derfor kommet ønsket om forenkling av registrering i tidskontoen.

Konklusjon: Denne saken tas opp på nytt til høstens møte.



FS-265: Ønske at rapport 911.001 tar med kandidater som har registrert grunnutdanning med NUS-kode

Konklusjon: Dette skyldes mest sannsynlig en feil, så USIT ser nærmere på dette.



FS-304: Vitnemål for dr philos

UHR har nå laget en felles mal for hvordan bachelor og mastervitnemål skal se ut. De har ikke skrevet noe om hva et PhD-vitnemål skal inneholde.

Konklusjon: Dette blir en større sak til høsten. Medlemmene bør i mellomtiden tenke på hvordan vitnemålene for Ph.D og dr philos bør se ut.









Neste møte: Mandag 14. oktober, kl 10 – 15 på FB3b
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