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RT 242015 

2018-01-03 09:24:05 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2495286) er levert 

Date: Wed, 3 Jan 2018 09:24:03 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

URL: https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=2495286 [Open URL] 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 Universitetet i Stavanger - Tor Erga 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

Dagens dato 
 03.01.2018 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Bildet Utdanningsplan 

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

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 Ikke behandlet tidligere 

Begrunnelse 

Begrunnelse for ønske eller hvorfor saken ønskes behandlet på nytt. 

 Ønsket kontroll i bildet Utdanningsplan 

Beskrivelse av problemstilling 
 Når en saksbehandler erstatter et emne i utdanningsplanen til en student med et 

annet emne, så hender det ofte at en glemmer å registrere Godkjenning av 
forkunnskaper dersom emnet som erstattes er et forkunnskapskrav for et annet emne 
i utdanningsplanen. 

Løsningsforslag 
 Dersom det i bildet Utdanningsplan setter "J" i feltet "Erstattet av annet emne" så 

foretas det en kontroll om emnet som erstattes er et forkunnskapskrav til et annet 
emne som ligger i utdanningsplanen til studenten. Dersom det er det, så gis det et 
varsel om at det bør registreres "Godkjenning av forkunnskapskrav" i 
Godkjenningssak samlebilde. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 
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 I dag er det ofte studenter som gir beskjed om manglende forkunnskapskrav pga. 
erstattet emne. Ved en kontroll når en saksbehandler foretar erstatningen så vil en 
oppdage mangelen da i stedenfor at studenten må melde fra om dette. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 Ikke besvart 

 Ikke besvart 

 


