
Behov for campusstøtte i FS (fra UiT) 
 

I FS er det lite støtte for multicampus. En del læresteder har hatt multicampus i mange år, men på 

grunn av separate stedkoder har det ikke vært nødvendig? med campusmerker. UiT fikk andre 

behov i 2013 når en stedkode måtte dekke et eller flere campus. Institutt for lærerutdanning og 

pedagogikk har i dag campus i Tromsø og Alta. Institutt for helse- og omsorgsfag har campus i 

Tromsø og Hammerfest. Mange flere institutter har tilsvarende og antall steder øker i 2016. 

 

At FS ikke har optimale løsninger har en lenge levd med, men det har vært løst på ulike vis i FS 

f.eks.: 
 Egen emnekode for hver studiested (gir mange emnekoder): 7 emnekoder for det samme faglige innholdet er 

ikke rasjonelt. For UiT blir derfor dette svært kaotisk når samme emne kan bli gitt mange steder. 

 Eget studieprogram for hvert studiested. Prøvd og vurdert som lite rasjonelt….. 

 Og andre kreative løsninger…… 
 

Forslag til løsning 

Et felt for campus innføres på ulike ressurser som er knyttet til et sted: 
 Bygg 

 Rom 

 Klasse 

 Registerkort (utledes med campus etter klassetilhørighet). Tenkt brukt til interne rapporter om studenttall på 

ulike campus og ev. DBH rapportering. 

 Fagperson 

 Undervisningsaktivitet 

 Timeplanrad (campus kan gjerne være en del av kolonne SYLLKODE, eks.: 15H-ALTA-SYP-1001-1-1-1-2-1-

4) 

 Vurderingskombinasjon. En vurderingsenhet for hvert eksamenssted. Finnes et felt for eksamenssted i dag på 

vurderingsenhet, men det er ikke det samme som campus. En knytning mellom campus på undervisning og 

campus for vurderingsenhet med tvunget vurd.meld. på sted, et aktuelt semester er ønskelig. Er dette mulig?  

 

Attributter på campus tabell er: Campuskode, campusnavn, land, fylke, kommune, lenke til 

geografisk sted, osv. Er nok andre steder i FS og hvor slike felt også er aktuelle, men dette er til 

diskusjon først. Studiesteder kommer i tillegg (et campus kan ha ulike studiesteder), og vi må se på 

dette også i forhold til DBH rapportering. 

 

Eks. på skjermbilder under: 

 

Fig: Studenter melder seg har på ulike undervisningssteder i StudWeb. Campusfelt er satt inn der det er vurdert som fornuftig. 


