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Det er et stort fokus på digitalisering og effektivisering ved UiS for tiden. Dette i forbindelse med 
Omorganisering og redusering i administrativt ansatte. De ønsker bl.a. å utvikle en Digital student 
ekspedisjon - en felles og enhetlig portal som en samlet selvbetjeningsløsning gir studentene 
anledning på ett sted å henvende seg for studieadministrative saker. Kostnadene ved en slik utvikling 
er betydelig. 

Vi ser jo at mye av det de ønsker seg allerede er påtenkt i allerede eksisterende applikasjoner og det 
blir viktig at ikke alt dette utvikles i parallelle systemer. Vil tro at dette også er tilfelle i mange andre 
institusjoner for tiden. UiA hadde en eventuelt sak på sist møte i planleggingsgruppa som gikk på noe 
av det samme. 

Ønske til neste møte i FS-planleggingsgruppe er å få en status fra andre institusjoner på dette med 
digitalisering av skjema i FS. Dersom det er et generelt behov hadde det vært ønskelig å lage en liste 
over skjema som institusjonene mener bør/kan digitalisere. Videre hadde det vært nyttig (i 
eksempelvis juni møtet i planleggingsgruppa) å ta en prioritering av skjema og få en antagelse av når 
disse skjemaene kunne vært tilgjengelig i produksjon. 

Ved UiS (og litt samkjøring med UiA) ønsker vi å spille inn følgende skjema som forslag på hva som 
kan digitaliseres: 

For studenter (skjema som bør være tilgjengelige via StudentWeb): 

-          Godkjenning/innpass av eksterne emner (kommer) 

-          Begrunnelse/klage på vurdering (kommer) 

-          Søknad om permisjoner 

-          Tilrettelegging til eksamen/særordning (sensitiv informasjon som ikke kan registreres i FS?) 

-          Søknad til 4. gangseksamen 

-          Studentbekreftelser 

-          Sluttmelding 

-          Utsettelse av vitnemålsutskrift 

-          Søknad om intern overgang 

-          Søknad om unntak fra oppmøteplikt til studiestart (evt. i SøknadsWeb) 

  

For faglige/ansatte: 

-          Sensurering (kommer i digitalt eksamenssystem/FagpersonWeb) 

-          Timeplanønsker (kanskje via EpN, eller timeplanleggingssystem) 

-          Klasselister m/bilder (tilgjengelig i FagpersonWeb) 

-          Oppmøteregistrering (tilgjengelig i FagpersonWeb) 
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-          Egenregistrering av informasjon for sensorer/eksamensvakter. FagpersonWeb for sensorer 

(eks. lønnsinfo) og en egen applikasjon – EksamensvaktWeb - for eksamensvakter (eksempelvis 

timelister, møtt/trekk under eksamen registrering) 

-          Sensorveiledning som legges inn i FagpersonWeb og publiseres i Digitalt 

eksamenssystem/FagpersonWeb til sensorer og til studenter via StudentWeb. 

-          Skjema for bestilling av FS-bruker 

  

Håper at vi kan få satt opp dette som en sak til mars-møtet i planleggingsgruppa. 

Vennlig hilsen 
Tor 
UiS 

 


