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1.  Godkjenning av referat fra 6. mars 2013 

 
Referat fra møtet 6. mars ble godkjent. 

 
 

2.  Demo av det som er utviklet av StudentWeb3 

 
Ny StudentWeb ble demonstrert. På siden Mine resultateter bør i utgangspunkt kun 
helheten av vurderingsenheten vises frem, og så kan vurderingsdelene vises frem dersom 
studenten ønsker det. For emner i inneværende termin skal deler også vises.  
Dersom en student har strøket i et emne, bør det være mulig å gå rett til meldingssiden for å 
melde seg på nytt.  
 
På siden Status og oversikt bør emnene sorteres etter emnekombinasjon. Det er en fordel 
om en ut i fra planen kan se hva som er oppfylt og hva som eventuelt mangler.   
 
Søkefunksjonen i dagens StudentWeb fungerer godt, så gruppen ønsker at denne 
videreføres til ny StudentWeb. 
 
Det er mange studenter som ikke skjønner hva de skal skrive i adressefeltet c/o i 
Personinfo, det kom forslag om at en kalte feltene Adresselinje 1 og 2, og så flyttes adressen 
automatisk til riktig felt dersom det kun er et av feltene som fylles ut av studenten.  
 
På neste møte ønsker gruppen at vi ser nærmere på hvordan fakturaer skal presenteres i 
StudentWeb. Alle i gruppen må tenke igjennom hvordan det kan gjøres, slik at vi på møtet 
går gjennom forslagene. 
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3.  Gjennomgang av ønskeliste 

 
Kode Tittel  

STW-808 Visning av arbeidsgiver og 
finansieringskilde 

Denne saken tas opp på 
møte med 
doktorgradsgruppen 14. mai 
2013. 

STW-816 Permisjon: Hvilken 
informasjon skal vises til 
studentene? 

Det er vanskelig å få en god 
tekst, da studenter kan ha 
permisjon fra et 
studieprogram, mens de går 
på et annet. Studenter i 
permisjon kan også ta 
emner som privatist, og da 
skal de betale 
semesteravgift. Gruppen 
ønsker at saken sees 
nærmere på et senere 
tidspunkt. 

STW-810 Modulvalg og datofelt for 
enkeltemner 
(STATUS_EMNEADGANG) 

Gruppen ønsker at det 
opprettes felter for dato og 
klokkeslett for start på 
påmelding til emner som har 
J for Enkeltemneopptak. 

STW-680 Ikke tilgang til 
Utdanningsplan før 
semesteret starter 

Studenter skal ikke ha 
mulighet til å gjøre noe med 
utdanningsplanen før 
studierettsstartdato. De bør 
få melding om at de kan 
endre planen etter den 
angitte datoen. 

STW-811 Omvendt virkning for feltet 
Planlagt slutt 

Gruppen syns ikke forslaget 
om å endre på 
funksjonaliteteten rundt 
Planlagt slutt på 
studieprogramstudenten er 
ønskelig, da det er viktig å 
kunne følge opp studenter 
slik at flest mulig fullfører til 
normert tid. Enkelte 
institusjoner gir for eksempel 
studenter på 3-årige studier, 
studierett i 4 år for ikke å få 
for mye manuelt arbeid med 
de som ikke fullfører på 
normert tid.  

STW-809 Ønske om å endre sletting 
av studentweblogg til 12 
mnd 

Gruppen ønsker at 
lagringstiden for 
studentwebloggen økes fra 
6 mnd til ett år. 

 
 

https://utv.uio.no/jira/browse/STW-808
https://utv.uio.no/jira/browse/STW-816
https://utv.uio.no/jira/browse/STW-810
https://utv.uio.no/jira/browse/STW-680
https://utv.uio.no/jira/browse/STW-811
https://utv.uio.no/jira/browse/STW-809
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4.  Diskusjon om semesterregistrering 

Utviklerne presenterte et forslag til hvordan semesterregistrering kan gjøres i ny 
StudentWeb ved at institusjonen selv angir hva som skal inngå i semesterregistreringen og 
om de enkelte komponentene er obligatoriske eller ikke. Mange institusjoner legger i dag 
inn spørreundersøkelser, og institusjonene må til neste møte finne ut om de kan kreve at en 
student svarer på undersøkelsen for å kunne være student. USIT lager noen alternativer til 
løsning som gruppen kan ta stilling til.  
 
Institusjonene syns det er viktig at de selv kan bestemme hvilke komponenter som skal 
inngå i semesterregistreringen.  
Det er ikke nødvendig å tidsstemple når en student gjør de ulike soppgavene som inngår i 
semesterregistreringen, for  alle studenter skal ha de samme kravene i samme semester. Det 
er ikke ønskelig at sakbehandlere skal kunne endre hva som skal inngå i 
semesterregistreringen i løpet av semesterregistreringsperioden. Det ville i så fall kunne føre 
til at studenter som var semesterregistrert, ikke ville være det lenger. 
 
 
 
 
 

5.  Videre arbeid med tekster 

 
Gruppen syns det er vanskelig å arbeide med tekstene før applikasjonen er ferdig. Vi 
utsetter arbeidet og tar de enkelte sider etter hvert som de er ferdig utviklet. 
 
 
 

6.  Orientering om StudentWeb for PhD-studenter 

 
Tirsdag 14. mai holdes det  et felles møte for Doktorgradsgruppen og StudentWebgruppen, 
for å diskutere hvordan ny StudentWeb skal være for PhD-studenter.Alle institusjoner har 
blitt invitert til å komme med synspunkter på hva de mener er viktig. 
 
 
 

      7. 7. Eventuelt 

 
Neste møte holdës tirsdag 17. september 2013 kl 10 – 15 i Forskningsveien 3b 


