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RT 216697 

FS-klienten: Felt for Publiser på Søknadsweb J/N i bildet Kravelement + tekstfelt 
Søknadsweb: Vise fagprofil + ny overskrift 
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 Institusjon ved FS-kontaktperson Universitetet i Oslo 
ved Lena Charlotte Finseth 

Dato 6. mars 2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet  

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært 
behandlet tidligere 

 

 

Begrunnelse Se under beskrivelse av problemstilling 
 

 

 

Beskrivelse av 
problemstilling 

 

 

 

Enkeltemneordningen på UiO benytter feltet Enkeltemneoppt= J på Emne 
samlebilde. Ordningen innebærer i praksis at studenter som har GSK og andre 
nødvendige forkunnskaper ikke trenger å søke opptak i Søknadsweb, men kan 
gå rett til Studentweb og melde seg på emner med ledig plass når disse blir 
lagt ut for enkeltemnestudenter, straks før undervisningsstart. Hvert semester 
har vi rundt 3000 enkeltemnestudenter, og for brorparten av disse har vi 
allerede gsk-konklusjon i FS. For at interesserte søkere skal vite om de trenger 
å søke om å bli kvalifisert, ber vi dem ta en titt inn i Søknadsweb og se om det 
står at de har generell studiekompetanse. Hvis ja, kan de bare lene seg tilbake 
og vente på at emnene åpner for påmelding i Studentweb, og uten å bruke 
egen eller opptaksmerarbeiders tid på å legge inn en Søknad i Søknadsweb. 
 
For en del emner, for eksempel emner i realfag, er det i tillegg til krav om gsk, 
også spesielle opptakskrav i realfag fra videregående skole. Fra høsten 2018 
innføres forsøksordning med skjerpede opptakskrav til de fleste realfaglige 
programmene/emnene. For søkere som dekker de spesielle opptakskravene, 
legger vi inn fagprofil, samt at emnene har kravelementer som samsvarer med 
fagprofilen. 
 
Fagprofil vises ikke i Søknadsweb, og vi kan dermed ikke informere søkere om 
at de kan gå inn i Søknadsweb for å sjekke om vi har registrert at de dekker de 
spesielle opptakskravene. Alle som vurderer å ta emner med spesielle 
opptakskrav må derfor søke hvert semester, og av praktiske grunner har vi en 
egen studierett for denne gruppen studenter. Dette er ikke i tråd med de 
ordinære rutinene våre for enkeltemnestudenter, og det er vanskelig å 
håndtere informasjonen til denne gruppen. Vi ønsker at også de realfaglige 
emnene kan inngå i vår ordinære enkeltemneordning.  

  
 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes 
gjort 

Begrunnelse 

Løsningsforslag I FS-klienten trenger vi to ting: 
1) Et nytt felt i bildet Kravelement: Publiser på Søknadsweb: J/N. 

Defaultverdi må være = N (En søker kan ha mange ulike typer 
fagprofiler, og det er ikke alle det vil være ønskelig å vise frem i 
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Søknadsweb). 
2) For hvert kravelement: en mulighet til å skrive en tekst som gjelder dette 

konkrete kravelementet. 
 
I Søknadsweb trenger vi også to ting: 
1) Å vise frem teksten(e) knyttet til de ulike kravelementen(e) som ligger i 

søkerens fagprofil og som har J i feltet Publiser på Søknadsweb i bildet 
Kravelement. 

2) En ny overskrift på siden Min profil, som de respektive tekstene til 
kravelementene som man ønsker å vise listes opp under. Vi foreslår at 
overskriften heter «Andre krav», og at den kommer etter temaet Generell 
studiekompetanse. 

Vurdering av 
konsekvenser 

For UiO vil dette bety at alle fakultetene kan inngå i fellesløsningen for 
enkeltemner. Søkerne vil selv kunne se om de dekker kravene, og vi vil 
spare ressurser på ikke å gå gjennom søknader fra personer som allerede 
dekker kravene. 

Vurdering av 
juridiske forhold 
og henvisning til 
sentrale og 
lokale regler 

- 

 

 
 
 

F
y

ll
e

s
 u

t 
a

v
 C

E
R

E
S

  Kommentarer  

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 


