
FS-18-004-2 
 
Estimert omfang: 3 timer 
 
RT 242334 

2018-01-08 08:15:18 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2503212) er levert 

Date: Mon, 8 Jan 2018 08:15:16 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 UiS - Tor Erga 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

Dagens dato 
 08.01.2018 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Vektingsreduksjonsregel 

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. 

 I dag er periode en vektingsreduksjon gjelder for angitt som dato fra-til. Både i forhold 
til å behandle en vektingsreduksjon i EPN og visning på nettsider hentet ut fra FS så 
hadde det vært enklere å angi vektingsreduksjonen med periode fra - til (år-semester). 

Beskrivelse av problemstilling 
 Ved angivelse av vektingsreduksjonsregel med dato fra-til (som det er i dag), så kan 

det oppstå noen problemer. Når vi henter ut emnedata fra FS for å presentere på 
nettsidene så vil det være overlappende perioder. Hvis en regel skal gjelde til og med 
vårsemester, bør eksempelvis dato settes til 01.10. (slik at konteeksamen også 
kommer med), men det betyr også at vektingsreduksjonsregel vil vises for neste 
studieårs emnebeskrivelse som vi henter ut på nettsidene (dato for å tas med her er 
1.7.) 

Løsningsforslag 
 Periodeangivelse endres fra dato fra-til, til å bli periode fra-til (år-semester). Anbefalte 

forkunnskaper angis i periode (år-semester) fra-til. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Mer korrekte data i FS. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1165736
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=242334&QuoteTransaction=3883186&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=242334&QuoteTransaction=3883186&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=242334&QuoteTransaction=3883186
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 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

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

 Ikke besvart 

 Ikke besvart 

 Ikke besvart 

 


