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 Description     

Fra UiO: 

Resultatsiden i Studentweb har rom for litt forbedringer når valgt visning er 'Alle resultater'. 

Vi ser at alle resultater fra samme emne blandes sammen selv om de ikke er innenfor samme 

vurderingsenhet, i noen tilfeller ikke samme vurderingsordning en gang. 

Eksempel i FSPROD er studentnr 512760 som fikk registrert resultatet 'ikke møtt' i 

RUS4090 våren 2014. Studenten tok emnet på nytt våren 2017 og nå har emnet fått en ny 

vurderingsordning QM med delene Q1 og M1. Foreløpig har studenten bare fått resultat i 

delen Q1 og dette er protokollført. Men isteden for at denne delen vises i den nederste 

tabellen "deler der samlet resultat ikke er beregnet" blir den lagt sammen med ordningen Q 

fra våren 2014. I tillegg står det hele nå kun angitt som våren 2017, tidkoden 2014 vår er 

ikke synlig noe sted. Se vedlagt bilde. 

Her mener vi det riktige hadde vært at resultatet på Q1 fra 2017 VÅR lå i den nederste 

tabellen "deler der samlet resultat ikke er beregnet" i påvente av at sin egen helhet ble 

protokollført. 

Rett under på samme bilde har vi emnet RUS4123. Her gjorde studenten første forsøk våren 

2013, andre forsøk våren 2014. På resultatsiden ligger den skriftlige eksamenen fra 2013 vår 

rett under den fra 2014 vår og det fremgår som at begge disse tilhører 2014 vår. Det mangler 

et skille mellom disse, samt innhold i feltene semester og emne for forsøket fra 2013 vår. 

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-2050
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D12240%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22affectedVersion%22%3D15787%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D15787%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-358
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=226358


Når vi velger utplukk 'Bare gyldige resultater' ser det riktig ut, da kommer den gyldige 

eksamenen frem som bestått 2013 vår. 

Et annet eksempel er studentnr 498018 på emnet JUR1000, se andre vedlegg. Her tok 

studenten emnet første gang våren 2008 og andre gang høsten 2008, to skriftlige eksamener 

hver gang. Nå er alle fire eksamenene listet under 2008 høst, mens det gyldige forsøket 

faktisk er fra 2008 vår. Også her savner vi et skille mellom de to forsøkene og at helheten 

med emnenavn, samt år/termin for forsøket fra 2008 vår også vises. 

Vi har 'Alle resultater' som default visning i Studentweb så det er jo først og fremst denne 

siden studentene ser. Oversikten fremstår som litt rotete og kan være ganske forvirrende slik 

det er nå. Kan dere se om dere kan få ryddet opp litt her? 

Mvh 

Vibeke 

 

 

 Comments     

Comment by Sven Petter Myhr Næss [ 28/Jun/17 ]  

Å rydde i visningen her er ingen enkel jobb, og det er heller ikke helt opplagt hvordan 

oppryddingen bør fungere. 

Kanskje burde siden implementeres slik det ellers er, dvs slik at kontroller for hver del-tabell 

genereres fra databasen og ikke i appen. 

Generated at Wed Oct 11 12:21:12 CEST 2017 by Sven Petter Myhr Næss using JIRA 

7.2.3#72005-sha1:73be91d2b96fc29303a7eb6820acf420e5d0ed65.  

https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn

