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4. Eventuelt 

 

 

 1. Referat fra møtet 8.9.2016 

 

Referatet ble godkjent.  

 

 2. Status ny undervisningsmodul 
 

Stabil datamodell og databaseinstallasjon på plass. 

Laget view mot und.aktivitet og organisering i FS-klienten. Viewet kan oppdateres 
direkte. Bildene forholder seg til dette viewet fremfor den tredelte tabellen. Gjør endringer 
enklere i forhold til dagens modul. 

Viewet skal dokumenteres, med tanke på integrasjoner . 

Fire bilder er på plass: 

 Undervisningsenhet samlebilde 

 Undervisningsaktivitet samlebilde 

 Praksissted samlebilde 

 Praksisavtale samlebilde 

 

Geir viste frem det som var laget ferdig av bildene. Noe gjenstår på undervisningsenhet 
og undervisningsaktivitet samlebilde.  

 

Kommentarer til Und.enhet: 

Høyre vindu i bildet viser alle underliggende aktiviteter, med informasjon om kapasitet og 
ledige plasser. Det er ønskelig med mulighet for å varsle saksbehandler når alle 
aktivietene nærmer seg fulle, f.eks. når 90 % av plassene er opptatt. Dette gjelder 
aktiviteter med direkte påmelding. 

Lage en knapp for «Ta opp alle», som gir tilbud om opptak til alle undervisningsmeldte 
studenter.  
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Kommentarer til Und.aktivitet: 

Det ønskes mer funksjonalitet rundt påmelding til aktiviteter, som et eget filter for 
studieprogram, kull og klasse. Dette kan være et eget underbilde til samlebildet, og 
filtrene vil da begrense tilgangen til aktivitetene til å gjelde de studieprogram, kull eller 
klasser som er registrert i bildet.  

Navn på timeplanforekomsten må inn i tabellen UndTimeplan og vises i skjermbildet. 

Går det an å få en «tag» på timeplanen som angir om forekomsten skal tas opp på video 
eller tilsvarende? Nils Chr sender eksempler til Kai. 

Und.enhetløpenr. må inn i underbildet Deling. 

Deling-bildet må justeres litt slik at det fremgår at enhet enkelt kan søkes opp fremfor å 
fylles helt ut.  

I dokumentasjonen for timeplan, er ikke første setning under «Ukedag» korrekt. Denne 
rettes opp. 

Alle forkortelser av ukedager endres til to tegn, og følger språkrådets anbefalte 
forkortelser. Dvs: MA, TI, ON, TO, FR, LØ, SØ 

Timetall per uke: Feltet har bare plass til to tegn. Her må det bli mulig å angi et faktisk 
tidspunkt, f.eks. TIME:MINUTTER (1:30).  

 

Fremdrift: 

Strukturendringene må ut i demobasene. Først må konverteringsrutinen forbedres, slik at 
strukturen rundt organiseringer og aktiviteter vises. Bildene for enhet og akvititet skal 
gjøres ferdig. Bør være på plass rundt sommeren. Over sommeren kan bildene testes.  

Vi skal prøve å ta med all data i konverteringen, også i demo. 

CERES arrangerer lokale «Kick-offs» i forbindelse med testingen av modulen, med 
testskjema for hva som bør testes. Når modulen er ferdig testet og vi kan planlegge 
produksjonssetting, vil det bli arranget seminarer. 

 

 3. Innkomne saker/ønsker 
 

FS-462: Ønske om nye parametre i rutinen FS408.001 – Oppretting av 
undervisningsenheter. 

Ønsket støttes. Alle datofelt får tillegg av felt for å endre eksisterende datoer. Dette 
ønskes gjort allerede i eksisterende modul.  

I tillegg ønsker gruppen følgende endringer av rutinen: 

Stedutplukket får i tillegg et filter for campus.  

Mulighet for å endre konkrete datoer (f.eks. endre alle frister med dato 01.04.2017 til 
01.05.2017).  

Kryss for at også praksisavtaler og –steder fra siste år skal kunne kopieres. 
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FS-463: Oppmelding til undervisning/vurdering i klinisk undervisning og 
praksisemner via Studentweb. 

Forslaget om nytt underbilde i Forkunnskapskrav for lisenser støttes av gruppen. 

 

FS-492: Ønske om at mobilitetsperiode fra utland vises i diploma supplement pkt 
6.1. 

Det må undersøkes om EU-kravet det henvises til er forstått riktig. Uansett er ikke dette 
en sak som undervisningsgruppen kan gjøre noe med. Det berører utveksling mer enn 
undervisning. 

 

 4. Eventuelt 

 

NTNU la frem et ønske som opprinnelig er sendt inn fra DMMH og som ligger på 
ønskelisten til planleggingsgruppen.  

Det gjelder sak FS16-004-69: FS474.003 – e-post og mobil for veileder 
(Veiledningspraksis).  

De ønsker at det legges til parameter for visning av veileders epostadresse (ekstern) 
og mobilnummer i hver linje. 

Gruppen støtter ønsket. 

 

Neste møte: 

7. november 2017 på CERES. 

 

 

 


