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1. Fjerne 

stedkobling på 

vurderingskombinasj

onen

Stedkodefeltene har faktisk hatt 

en nyttig funksjon også for oss 

med bare ett campus. Det er 

veldig nyttig å kunne søke på 

stedkode i dette bildet. 

Stedkoden  i bildet er jo i 

utgangspunktet arvet fra emne-

bildet og gir således mulighet til å 

søke fram 

vurderingskombinasjoner for et 

gitt sted.

Vi håper derfor at stedkoden i 

selve tabellen kan erstattes med 

søkefelter i bildet - slik at det 

fortsatt blir mulig å søke på sted 

(ved at det kun filtreres fram 

vurderingskombinasjoner knyttet 

til emner som er knyttet til 

stedkoden). Litt på samme måte 

som i bildet utvekslingsavtale.

Vi ser det som 

hensiktsmessig at 

stedkoden fortsatt vises på 

vurd.komb, men at den kan 

"speiles" fra emnet.
Her er vi enig med UiB . 

Stedkodefeltene er nyttige for 

oss uavhengig av campus. 

Greit å få en oversikt pr 

fakultet/institutt/gruppe. 

Så vi håper også at det 

fortsatt vil være mulig å søke 

opp 

 vurderingskombinasjoner 

tilknyttet sted.

Er det nødvendig å 

fjerne stedkoblingen? 

Vi ønsker gjerne å 

beholde den, eller i det 

minste at den erstattes 

med søkefelt slik 

Øystein sier. Det vil 

være svært nyttig å 

gjøre søk på sted også 

etter Campus-

funksjonaliteten er på 

plass. Et Campus vil jo 

ha 

vurderingskombinasjon

er fra mange ulike 

fakultet og institutt, og 

da er det veldig greit å 

kunne gjøre søk på 

disse.

ok

I likhet med UiB, Nord, 

NMBU og Høgskulen 

på Vestlandet har 

også vi et sterkt ønske 

om å beholde 

stedkoblingen (speiling 

fra emnet).

Vi ønsker å 

beholde 

stedkoblingen

Det må være mulig å operere med 

egne campi for eksamen, dvs. en 

markering på campus som tilsier at 

dette kun er et campus som benyttes i 

vurderingssammenheng (internt 

eksamenssted)

ok

2. Gi mulighet for å 

legge flere Campus 

på en 

vurderingskombinasj

on og en 

vurderingsenhet

Vi  håper endringene som 

foreslås medfører minst mulig 

endringer/støy for oss som ikke 

har mer enn ett campus.

Bra Her er vi også enig med UiB

ok ok ok ok

 I forhold til beregning av studentens 

plassering må kommunenummer 

benyttes mellom studieprogrammets 

campus og eksamenscampus der det 

er nødvendig, ved tvil kan defaultmerke 

benyttes.

ok

3. Campus innføres 

på 

vurderingsmelding 

som obligatorisk felt Bra

p ok ok ok

 Internt eksamenssted på 

vurdkomb/enhet kan også utledes vha 

kommunenr og evt. defaultmerke fra 

emne/sted.

ok

4. Campus innføres 

på 

studieprogramstude

nten som 

obligatorisk felt

 Bra.  Betyr dette at 

studieprogramsstudenten 

hentes fra opptaksmodulen 

og 

opptaksstudieprogrammet?

Ok. Viktig at en sikrer 

riktig tildeling av 

Campus på 

Studieprogram som er 

knyttet til flere Campus. 

Vi vil ha studenter på 

samme Studieprogram 

som skal fordeles på 

inntil 3 ulike Campus.

ok

OK – bra at dette 

hentes fra 

studieprogramstudent 

(Høyskolen Kristiania 

benytter i dag ikke 

opptaksmodul i FS)

Enig med HVL

Ettersom det er nødvendig med et 

avvik mellom undervisnings- og 

vurderingscampus ønsker vi at 

campuskoder benyttet på 

vurderingskombinasjon/enhet ikke skal 

være avhengig av registreringer på 

emnet, men velges fritt fra campus som 

er markert som internt eksamenssted.

ok
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5. Studenten skal 

enten kunne velge 

Campus for 

vurdering, eller bli 

plassert i henhold til 

sin 

Campustilknytning

Bra.  Da forstår vi det slik at 

vi setter parameter for 

om studenten kan velge 

eller bli plassert.

Greit å ha mulighet til 

valg, men veldig viktig 

at dette er noe vi kan 

styre. Kan gjerne følge 

programstudent som 

default, slik at en aktiv 

må gjøre et valg 

dersom man skal åpne 

for fritt valg ved 

oppmelding.

ok

Høyskolen Kristiania 

ønsker å kunne styre 

om studenten selv skal 

kunne velge Campus 

for vurdering – eller om 

studentene skal 

plasseres ihht sin 

Campustilknytning  (ift 

eksamensplanlegging 

med dimensjonering av 

rom, vakter, sensorer 

etc vil «fritt valg» i 

mange tilfeller gjøre 

eksamensplanlegging 

svært vanskelig og 

uforutsigbar)

Vi ønsker 

valgmulighet her
ok

6. Rutiner og 

rapporter endres til å 

ta hensyn til 

Campus på 

vurderingsmeldinge

ne

Bra.  Da forstår vi det slik at 

det tas hensyn til rutiner for 

fordeling vakter, rom, evt. 

kommisjoner osv?

ok ok

Bra – i likhet med Nord 

ser også vi stor nytte av 

at rutiner og rapporter 

tar hensyn til Campus 

(vakter. Romm 

kommisjoner mm) Fint

ok

Generelle 

kommentarer

Ideelt sett bør campusbegrepet 

ikke være synlig på Studentweb 

for våre studenter. Tilsvarende 

bør tildeling av campus (dersom 

det er slik at også våre 

vurderingsmeldinger/studieprogr

amstudenter må merkes med 

campus for at ting skal fungere) 

skje helt automatisk slik at ikke 

saksbehandlere må å huske på 

å angi dette (med påfølgende 

feilmelding/varsel om at noe ikke 

er fylt ut). Rutiner og rapporter 

bør fungere som før for oss uten 

flere campus.

Er det mulig å sette 

begrensninger på antall 

studenter på en 

vurderingsenhet for gitt 

campus?Vil funksjonaliteten 

som knytter studenten til 

korrekt vurderingsenhet 

kunne fungere slik at det 

også ivaretar plassering på 

korrekt 

undervisningsenhet/aktivitet

?

Generelt så bør det vel ikke 

være nødvendig at noe av 

campusfunksjonaliteten skal 

synes for institusjoner med 

bare ett campus.

Blir 

campustilknytningen 

på melding med over til 

protokoll når man 

overfører resultat dit, 

slik at man umiddelbart 

også kan ta ut 

resultater og statistikk 

fordelt på Campus?

Vi antar at 

sensurlister kan 

skrives ut med 

kandidater fordelt 

på campus.

Vi antar  at 

vurderingsenheten 

vil få samme kode i 

FS, uansett 

campus, da dette 

er viktig ved 

oppretting av 

prøver i Inspera.

Vi antar at 

endringene ikke 

medfører 

ekstraarbeid for 

administrasjonen i 

forbindelse med 

registrering i FS.  

Høyskolen Kristiania har 

et svært stort antall 

emner der det blir 

arrangert undervisning 

og eksamen for de 

samme emnene ved to 

eller tre Campus. Vi er 

svært positive til å 

slippe å opprette flere 

nesten identiske 

vurderingskombinasjon

er for hver av disse 

emnene.

Som kjent har NTNU i tillegg til rene by-

campus i Ålesund og Gjøvik flere 

faktiske campi i Trondheim.

I forbindelse med undervisning vil 

naturligvis alle disse være relevante og 

nødvendige for å sørge for at 

undervisningen plasseres på korrekt 

campus.

Når det gjelder eksamen har NTNU valgt 

en sentralisert løsning, hvor en i 

hovedsak planlegger pr by, dvs at vi har 

et behov for andre campus i forhold til 

eksamen enn de vi har for undervisning. 

Også eksamen vil foregå på flere campi - 

selv om disse ikke samsvarer med 

emnets campus.

Isolert sett er vi enig i foreslåtte endringer 

av tilknytningsform mellom 

vurdkombinasjon/-melding, men har 

innspill i forhold til beregning og bruk av 

campus når det gjelder eksamen. Vi 

støtter ønsket fra flere å beholde en 

mulighet til søke på sted (-og campus) 

Høgskolen i 

Sørøst-Norge 

støtter alle de 

foreslåtte 

endringene.


