
[FS-492] Ønske om at mobilitetsperiode fra utland vises i diploma supplement, 

pkt. 6.1 Created: 02/Mar/17  Updated: 02/Mar/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Undervisning  

Affects 

Version/s: 

Ønskeliste ekspertgruppe Undervisning  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe Undervisning  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=214428  

 

 Description     

Fra VID: 

Det er et krav fra EU at utenlandsopphold i regi av studie-programmet skal dokumenteres på 

Diploma supplement. Mange studenter reiser ut i praksisopphold hvor omfang er 0 sp. 

Det er et omfattende arbeid å legge inn merknad på hver enkelt student som har vært i 

utlandet i praksis/feltarbeid, men avlagt studiepoengene her hjemme.  

Vi ønsker å kunne hente inn praksissted på en automatisert måte. Studentene knyttes til 

praksissted opprettet i Undervisningsaktivitet samlebilde med stedkode og informasjonen ang 

praksissted i utland som fremkommer i FS202.006 Praksishistorikk ønskes inn i DS. 

Hva som er beste måten å få dette til på er vi usikre på, men om det f eks ved opprettelse av 

utvekslingsperson med oppholdstype praksis og feltarbeid kunne genereres en merknadssak 

automatisk, der den henter opplysninger fra Student undervisning samlebilde i und.parti 

(knyttes via termin). Eller en annen bedre løsning. 
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[FS-463] Oppmelding til undervisning/vurdering i klinisk undervisning og 

praksisemner via Studentweb Created: 21/Dec/16  Updated: 21/Dec/16  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Undervisning  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe Undervisning  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Undervisningsmeldinger  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=210314  

 

 Description     

Fra UiS: 

Studenter som ikke kan fremvise gyldig politiattest skal ikke få tilgang til klinisk 

undervisning og praksisemner, men kan ta andre emner på studieprogrammet. Kontroll på 

dette må i dag skje ved kjøring av rapporter (FS490.002 Gyldig lisens gitt studieprogram og 

FS490.001 Tildelt lisens). Ønske om at studenten ikke skal klare å melde seg opp til emnene 

via Studentweb hvis politiattest mangler.  

Kontroll av at studenter har gyldig politiattest skjer i dag manuelt ved kjøring av rapporter. Vi 

ønsker at det legges en sperre for studentene slik at de ikke får meldt seg opp via Studentweb 

til emner med lisenskrav. Vi ser da for oss at kontroll mot lisens kan gjøres på samme måte 

som forkunnskapskrav både i Studentweb og i FS. Et annet alternativ kan være å legge det 

som en obligatorisk øving og da ha mulighet til fange opp studenter uten godkjent 

lisens/politiattest via FS rutine og å sende brev til disse. 

Løsningsforslag: 

I bilde Forkunnskapskrav lages en ny fane som heter Lisens. Dersom et emne har krav om 

lisens/politiattest kan dette registreres her med angivelse av Lisenskodetype. Hvis studenten 

prøver å melde seg til et emne med lisenskrav får de ikke tilgang til dette. Det er også 

ønskelig at evt. studenter som er meldt til emner kontrolleres for lisenskrav i samme 

rapporter/rutiner i FS som brukes for kontroll av oppmeldinger av forkunnskapskrav 
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(eksempelvis FS526.001 Kontroll av forkunnskapskrav og FS515.001 Sletting av vurderings- 

og undervisningsmeldinger). Dersom emnet går tidlig i første semester så har en mulighet til å 

la de melde seg opp ved å sette «N» i feltet Kontroll FKrav i Emne samlebilde og følge dette 

opp i ettertid når frist for å levere lisens er passert. 

Hvis det blir registrert som en obligatorisk øving, så må de som har levert lisens/politiattest 

også registreres med godkjent obligatorisk øving. For å fange opp studenter som mangler 

øving kan da FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger kjøres og brev til 

aktuelle studenter kan skrives ut via FS555.010 Brev til studenter – manglende obligatoriske 

aktiviteter. 

Jeg tror at registrering av lisens som et forkunnskapskrav er det beste. 

 

 
 

  



[FS-462] FS408.001 - Oppretting av undervisningsenheter - ønske om nye 

parametre i rutinen Created: 14/Dec/16  Updated: 14/Dec/16  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Undervisning  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe Undervisning  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=207526  

 

 Description     

Fra HSN: 

HSN ønskes at denne rutinen løftes opp på et bedre nivå og blir mer lik i funksjonalitet som 

FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter. 

Løsningsforslag: 

Alle datofelt får tillegg av felt for Endre eksisterende ..datoer , helst alle, men mest ønskelig 

for feltene Påmeldingstart og påmeldingsfrist. 

Ønsker å få lagt inn felter for standard LMS Rommal og standard verdi for eksporter til 

timeplansystem i rutine, ref Hake felt for Sett J for publiser LMS på nye emner, som er der 

allerede 
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