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 Dagsorden 
 

1. Godkjenning av referat fra 6.4. 2016 

2. Status Studentweb 3 

3. Status ny modul for søknader i SW 

4. Klage på eksamen via Studentweb (STWJS-1838) 

5. Håndtering av registerkort med J for "Status ugyldig" (STWJS-1802) 

6. Forsinkete studenter uten registrert planlagt slutt (STWJS-1813) 

7. Planforslag: mulighet for valg av planforslag når det er obligatoriske emner i 

ordinær plan (STWJS-1818) 

8. Forbedring av kvitteringsepost om semreg/ manglende undervisning- og 

vurderingsmelding (STWJS-1830) 

9. Funksjonalitet knyttet til frie emnevalg (STWJS-1834) 

10. FS009.002 Webapplikasjon-diagnose - bakgrunnsdata (STWJS-1851) 

11.  Ønskelisten: 
 

 
Saksnr Modul Beskrivelse 

STWJS-1848 Resultater Lenke til sensorveiledning 

STWJS-1832 Profil Feltet Hjemmetelefonnummer på profilsiden 

STWJS-1831 Profil Ledetekster på profilsiden - adresse 

STWJS-1824 Profil Endring av ledetekst til norsk/internajsonal 
adresse på profilsiden 

STWJS-1803 Profil Min profil: Sortering av telefonnummer 

STWJS-1674 Bestillinger Ønske om tekst på SW3 knyttet til bestilling av 
semesterkvittering 

STWJS-1636 Aktive emner DB: StudentWeb bør gi informasjon om fritak 
for arbeidskrav, dvs. godkjenningssaker med 
registrerte fritak for vurderingskombinasjoner 
av typen OBLIG 

STWJS-1366 Generelt Gjennomgang av tekster 2 

STWJS-1348 Utdanningsplan SoO: ikke vise frem kulltrinn dersom 
studieprogrammet har 
STATUS_KULLTRINNPLAN=N 

STWJS-1292 Profil Få informasjon personvernerklæring under 
"Min profil" 

STWJS-1257 Utdanningsplan Hvordan skal studenweb håndtere studenter 
som er utenfor normert studietid 

STWJS-1059  FS:Ikke melde opp til vurderingsdel dersom 
beste resultat er oppnådd, og det står N for 
Krev gjentak av alle deler 

   

 
 

12. Eventuelt 
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1 Godkjenning av referat fra 6.4.2016 

 
 Referatet ble godkjent. 
 
 
2 Status Studentweb 3 

 
Studentweb 3 er i produksjon ved alle institusjoner. Studentweb 2 er samtidig tatt ned i alle 
produksjonsmiljøer. 
 
Studentweb 3 er dermed ansett som levert i henhold til spesifikasjonene og gruppens 
opprinnelige mandat. All utvikling som skal skje videre på Studentweb er å regne for 
videreutvikling.  
 
Det vil være mindre ressurser på utvikling av Studentweb fremover pga andre prosjekter, men 
det skal alltid være et fungerende utviklerteam som har ansvar for applikasjonen.  
 
Studentwebgruppen skal fortsette å melde inn og prioritere saker. Mandatet til gruppen bør 
derimot endres, og i forbindelse med den større saken om brukermedvirkning generelt må vi se 
på gruppens sammensetning.  
 
Begrepet «Studentweb 3» er internt rettet. Utad heter det kun «Studentweb».  
 
 

3 Status ny modul for søknader 

 
 
FSAT har utviklet en ny modul for søknader i henhold til spesifikasjoner fra 
godkjenningsgruppen. Modulen er i første omgang rettet mot søknad om innpassing av ekstern 
utdanning, men kan på sikt utvides til å gjelde andre typer søknader – f.eks. søknad om 
studiepermisjon. 
 
Modulen har ligget til test en stund på fsweb-demo, men har dessverre ikke vært tilgjengelig for 
alle før inntil nylig. Testsituasjonen har dermed ikke vært ideell, og det ble etterlyst 
dokumentasjon for modulen og beskrivelse av hva som skal testes. 
 
Innspill fra gruppen: 
 
- Stegsekvensen bør følge sakstypen. F.eks. ikke aktuelt med Emrex-import i alle saker. 
- For studenter som har vært på utenlandske institusjoner som ikke er tilknyttet Emrex, blir 

stegsekvensen villedende. De skal egentlig laste opp dokumentasjon på steg 2, 
Dokumentasjon, fordi de ikke vil få treff på Emrex-steget. Foreslås å snu på steg 2 og 3 i 
sekvensen. 

- Få på plass ledetekst om datoformatene (dokumentopplasting). Forvirrende slik det er i 
dag. 

- Det er mye som gjøres for å forbedre saksbehandlingen av søknader når de er opprettet i 
SW og overført til FS, bl.a. i forbindelse med varsler til saksbehandler, dokumenter, 
arkivering o.l. Dette ligger utenfor Studentwebgruppens mandat. For Studentweb handler 
det bare om å legge til rette for at studenten kan opprette og levere søknad. 
Forslag om å opprette en egen arbeidsgruppe for integrasjoner for å se søknader i 
sammenheng med Studentweb, Fagpersonweb, FS, ROMS og arkivsystem.  
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- Savner tekster for å beskrive de ulike søknadstypene for studenten. Viktig at de forstår hva 
de skal velge. Korte, men beskrivende tekster må plass. Felles tekster for alle, ikke egne 
tekstkoder. 

 
Gruppen føler at det er for tidlig å sette modulen i produksjon. Det kreves både forbedringer 
og mer testing, samt tilbakemelding fra berørte grupper (godkjenning, arkiv). 
 
En del innspill om forbedringer er kommet inn både skriftlig i forkant av og under møtet. 
FSAT setter disse på arbeidslisten. Forbedringene gjøres og modulen dokumenteres nærmere 
før den sendes ut til test igjen.  
 
 

4 Klage og begrunnelse via Studentweb 

 
Det skal åpnes for å kunne klage på eksamen og be om begrunnelse for sensur via Studentweb. 
FSAT har laget en generell spec for hvordan dette skal fungere samt en skisse for løsning i 
applikasjonen, som ble presentert for gruppen på møtet. 
 
Innspill fra gruppen: 
- Menynavnet «Klagesaker» er ikke dekkende. Bør være «Begrunnelse og klage». Men 

menypunktet krever et kort navn. Headingen på selve siden kan være lengre. 
- Kan bli et problem med tanke på ulike forskrifter. Ved NTNU kan man ikke klage før alle 

delene er sensurert. Spørsmål om denne praksisen er «lov»? 
- Klagesaken bør kunne bli et oppsummerende dokument (f.eks. pdf) som skal kunne 

overføres til arkivsystem.  
- Mulighet for dokumentopplasting ved klage på formelle feil, som må begrunnes og 

dokumenteres. Bildet «Begrunnelse og klage» i FS må da også håndtere visning av 
dokumenter. 

- Det skal være mulig å trekke klagen frem til den er ferdigbehandlet. På SW må det være en 
knapp for «Trekk klage» frem til status ferdigbehandlet = J. Det finnes ikke noe statusfelt 
for dette i FS i dag, så dette må på plass.  
Forslag: Feltet «Vedtak» får endret ledetekst til «Behandlingsstatus». Det blir lagt til en ny 
felleskode i dette feltet; TRUKKET. 

- Adgang til å klage på en vurderingsenhet settes i vurderingskombinasjonen og feltet «Klage 
via Studentweb». For noen vurderingsformer er det uansett ikke mulig å klage på sensur, 
f.eks. muntlig eksamen. Det foreslås at «Klage via Studentweb» også blir J/N-felt på selve 
vurderingsformen. * 

- Hva med klaging på eksamen for grupper som har levert felles oppgave og har felles 
sensur? Ingen løsning i SW på det med det første. 

- Viktig at saksbehandler får oversikt/varsel over nye klagesaker som er opprettet via 
Studentweb. 

- Spørsmål om feltet «Sperr mot visning på karakterutskrift» i klagebildet i FS automatisk bør 
settes til J når studenten oppretter en klagesak på sensur? * 

- Siden for begrunnelser og klager skal kunne vise saker som er opprettet av studenten. Vil 
være mye varierende datakvalitet i gamle klagesaker i FS, og disse kan være lite egnet for 
visning på applikasjonen. * 

 
* Disse sakene avklares med Knut Løvold (vurderingsgruppen) og Geir Vangen. 
 
 
 

 



FS-16-052  Side 5 

Referat fra møte i StudentWebgruppen 18.10.2016 

5 Håndtering av registerkort med J for "Status ugyldig 

 
Saken ble meldt av NTNU, da det viste seg at Studentweb ikke tok hensyn til at registerkort var 
merket med J for «Status ugyldig». Dette gjelder gjerne studenter som har betalt semesteravgift 
og/elle registrert seg, men senere sluttet og fått refundert avgift. På Studentweb fikk disse 
varselmeldinger som normalt. 
 
FSAT har lagt til en løsning hvor studenter med J i «Status ugyldig» ikke lenger får 
varselmeldinger som angår betaling og registrering, samt grønn knapp for å starte registrering 
dersom dette ikke er gjort. Dersom ikke andre varselmeldinger eller kommende hendelser 
finnes for studenten, vil forsiden da bli helt tom. 
 
Saken ble tatt til Studentwebgruppen ettersom det ikke har vært spesifisert hvordan Studentweb 
bør håndtere disse studentene. Gruppen mener at den løsningen som FSAT implementerte er 
grei. 
 
 

6 Forsinkete studenter uten registrert planlagt slutt  
  
 
UiO meldte sak om studenter som er forsinket i studiet men hvor det ikke er registrert planlagt 
slutt. De forstår ikke hvorfor de ikke finner flere terminer på utdanningsplanen sin.  
 
Det ble stilt forslag om å legge inn en varselmelding til studenter hvor studieretten er i ferd med 
å utløpe. Varselet bør vises 8 uker før normert studietid er ute, og kommer blant øvrige 
meldinger under «Meldinger» på forsiden. Varselet vil da også være synlig på utdanningsplanen 
under Status og oversikt.  
 
Ikke alle opplever dette som problematisk, så det ble foreslått å la dette varselet være en 
modulegenskap. FSAT utreder dette.  
 
 

7 Planforslag: mulighet for valg av planforslag når det er obligatoriske 

emner i ordinær plan  
 
Sak meldt fra UiB, som har problemer med planforslag hvor det allerede finnes obligatoriske 
emner i ordinær plan. Da får ikke studenten mulighet til å velge planforslag fra 
utdanningsplanen. Dette fungerte i SW 2. 
 
SW3 har en strengere tolkning for når planforslag er mulig. Det har vært vanskelig å videreføre 
løsningen fra gammel Studentweb, og få institusjoner bruker planforslag.  
 
FSAT har foreslått følgende løsning: 
Kontrollen for planforslag endres slik at det må være FSWEB som har gjort endringer i planen 
for at studenten ikke lenger skal kunne velge planforslag.  
 
Gruppen støtter forslaget. 
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8 Forbedring av kvitteringsepost om semreg/ manglende 

undervisning- og vurderingsmelding 

 
På bakgrunn av RT-saker, har FSAT meldt sak om mulig forbedring av kvitteringse-posten til 
gruppen. Det gjelder primært studenter som registrerer seg og etterpå melder seg til nye emner, 
så får de kvitteringse-posten hvor de nye meldingene ikke ligger. Dette har generert 
henvendelser til saksbehandlere.  
 
Tilbakemeldingen fra gruppen er at dette ikke oppleves som et stort problem. Etter siste 
endring av kvitteringen, vedtatt på forrige møte, ønsker ikke gruppen å gjøre ytterligere 
endringer på denne, da den fungerer bra for de fleste.  
 
Det er mulig å legge til egen ledetekst på kvitteringse-posten. UiO har f.eks. lagt til følgende 
tekst: 
 
” Du er nå registrert med emnene under. Dersom du melder deg til flere emner, får du ikke ny e-post 

om dette ” 
 
 

9 Funksjonalitet knyttet til frie emnevalg 

 
I saksdokumentet var en problemstilling fra NTNU utelatt: 
Dokumentasjonen på feltet «Studierettkrav» under Frie emnevalg sier noe annet enn det som er 
den faktiske funksjonen; J/N i dette feltet angir om Studentweb skal kontrollere mot 
tilsvarende felt i Emne samlebilde eller ikke. NTNU er fornøyd med slik det fungerer nå, og det 
er ingen uenighet i gruppen om at det bør være slik. 
 
Dokumentasjonen oppdateres slik at den gjenspeiler det som er feltets faktiske funksjon. 
 
Feltet «Krev valgt i utdanningsplan» (STATUS_KREV_EMNEVALG): 
J i dette feltet innebærer at emnet kun kan velges via utdanningsplan og ikke via Aktive emner. 
Men denne sperrer også for valg av emner via frie emnevalg. UiO og UiB mener at dette er feil, 
da frie emnevalg er en del av utdanningsplanen.  
 
Disse har en egen løsning som tillater dette, men det innebærer hardkoding av 
institusjonsnumrene deres. Det er ingen god løsning, da funksjonene på webapplikasjonen bør 
fungere på en entydig måte.  
 
Tolkningen til UiO og UiB støttes av gruppen, og dette innføres generelt. 
 

10 FS009.002 Webapplikasjon-diagnose - bakgrunnsdata 

 
 
Planleggingsgruppen ønsker at Studentwebgruppen skal ta en generell gjennomgang av denne 
rapporten og se på mulige forbedringer etter overgangen til Studentweb 3. 
 
Det ble ikke tid til noen diskusjon rundt dette på møtet, men FSAT sender ut en mail til 
gruppens medlemmer og ber om innspill til endringer eller forbedringer av denne 
diagnoserapporten. Innspillene samles i et eget dokument. 
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11 Ønskelisten 

 
 

Saksnr Modul Beskrivelse Resultat 
STWJS-1848 Resultater Lenke til sensorveiledning Utsettes til nærmere avklaring. Vil 

kreve utbedringer i FS. Bør til 
vurderingsgruppen? 

STWJS-
1832 

Profil Feltet Hjemmetelefon-
nummer på profilsiden 

Forslag om å fjerne feltet helt sendes 
som minihøring til kontaktlisten.  
 

STWJS-
1831 

Profil Ledetekster på profilsiden - 
adresse 

Samme sak som STWJS-1824. 
Slettes. 

STWJS-
1824 

Profil Endring av ledetekst til 
norsk/internajsonal 
adresse på profilsiden 

FSAT utreder løsning for å slå 
sammen adresseformatene. Sendes 
til gruppen. 

STWJS-
1803 

Profil Min profil: Sortering av 
telefonnummer 

Utgår på bakgrunn av STWJS-1832. 

STWJS-
1674 

Bestillinger Ønske om tekst på SW3 
knyttet til bestilling av 
semesterkvittering 

Beskrivelse på bestillingstype skal 
vises. Feil at det ikke vises, så denne 
skal rettes. 

STWJS-
1636 

Aktive emner DB: StudentWeb bør gi 
informasjon om fritak for 
arbeidskrav, dvs. 
godkjenningssaker med 
registrerte fritak for 
vurderingskombinasjoner 
av typen OBLIG 

Dette er en mangel, ikke et 
endringsønske. Visning må ta hensyn 
til obligens gyldighet. Vises kun om 
det er gyldig nå eller ikke. 

STWJS-
1366 

Generelt Gjennomgang av tekster 2 Mange av de aktuelle tekstene er 
allerede endret. Oversikt sendes UiO, 
som går gjennom og melder inn 
eventuelle tekster de fremdeles 
ønsker å endre. 

STWJS-
1348 

Utdanningsplan SoO: ikke vise frem 
kulltrinn dersom 
studieprogrammet har 
STATUS_KULLTRINNPL
AN=N 

Ønsket støttes.  

STWJS-
1292 

Profil Få informasjon 
personvernerklæring under 
"Min profil" 

Har vært oppe før, men lavt prioritert. 
Avvist inntil videre. UiO sjekker 
alternative løsninger. 

STWJS-
1257 

Utdanningsplan Hvordan skal studenweb 
håndtere studenter som er 
utenfor normert studietid 

Utgår. Sees i sammenheng med sak 6 
på sakslisten. 

STWJS-
1059 

 FS:Ikke melde opp til 
vurderingsdel dersom 
beste resultat er oppnådd, 
og det står N for Krev 
gjentak av alle deler 

Saken hører mer hjemme i 
vurderingsgruppen. 

 
 

12 Eventuelt 

 
Ingen saker til eventuelt. 
 
 
Neste møte holdes torsdag 20. april 2017, kl. 10 – 15 på FSAT. 


