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INNLEDNING 
 
I FS er det mulig å behandle større oppgaver på en noe mer omfattende måte enn det en 
behandler vanlig vurdering på. Ved UiS har vi valgt å registrere Masteroppgavene og 
Bacheloroppgavene som ”Oppgaver” i FS. Normalt er det disse emnene tittel på oppgaven 
skal vises på vitnemål. 
 
Vi starter med å se på grunnleggende informasjon som må være registrert for at emnet skal 
behandles som oppgave. Deretter hvordan vi manuelt registrerer inn informasjon om 
oppgaven på studentene. Vi ser også på hvordan studenten selv kan registrere tittel på 
oppgave via StudentWeb. Tilslutt ser vi på rapporter som er spesielle for emner som er 
registrert som oppgaver. 
 
Beskrivelsen er tilpasset versjon 7.0 av FS. 
 
 
 
 
November 2011 
 
Tor Erga 
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1 BAKGRUNNSINFORMASJON SOM MÅ LIGGE TILGRUNN 
Det må ligge bakgrunnsinformasjon i 4 bilder. Disse vil vi komme nærmere inn på i dette 
kapittel. 
 
1.1 Emne samlebilde 
I Emne samlebilder er det et Ja/Nei felt som heter ”Oppgave/avhandl.”. Dette finner en 
dersom en i Emne samlebilde trykker på ”Hele” knappen til høyre i bilde. Når en viser hele 
bildet erstattes denne knappen av ”Saml” 
 
Bildets plassering: Modul Studieelement – Bilde – Emne samlebilde. 

 
 
Det må stå ”J” i dette feltet dersom emnet skal behandles som Oppgave/avhandling. 
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1.2 Vurderingskombinasjon samlebilde 
Bildet Vurderingskombinasjon samlebilde har kun ett felt som gjelder spesielt Oppgaver. Det 
er felt ”Oppdater tittel Studentweb”. I tillegg anbefaler vi at følgende innstillinger brukes i de 
tilfeller hvor det er kun en oppgave som skal innleveres: 
 
Bildets plassering: Modul Vurdering–Bilde-Vurderingskombinasjon samlebilde. 

 
  
Feltet ”Oppdater tittel Studentweb” må stå som ”J” dersom en ønsker at studenten skal kunne 
Registrere/oppdatere tittel på oppgaven via StudentWeb. 
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1.3 Studieprogram samlebilde 
I bildet Studieprogram samlebilde  
 
Bildets plassering: Modul Studieelement – Bilde – Studieprogram – kartotekkort Oppgave. 

 
 
Kartotekkort Oppgave har følgende felter: 

• Løpenr: Fortløpende nummerering. Start med 1. 
• Studentoppgavetype: Pr. i dag har vi tre valg; PHDAVH, DRGRAD (til 

dr.gradsstudier), MASTEROPPG (mastergrad) og BACHELOROP (bachelorgrad) 
• Aut. Oppretting: Om opprettingen skal skje automatisk (avhaking betyr JA). 
• Merknad: Tekstfelt hvor vi kan skrive evt. merknader. 
• Emne: Stedkode, emnekode og versjonskode på emnenummeret som masteroppgaven 

har. 
 
Etter at denne informasjonen er registrert på Studieprogrammet, skjer opprettelsen av 
kartotekkortet SOppg i Student samlebilde når studenten blir overført fra opptaket (vi kommer 
tilbake til kartotekkort SOppg litt senere). 
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1.4 Vurderingsenhet samlebilde 
 
Bildets plassering: Modul Vurdering – Bilde – Vurderingsenhet samlebilde. 

 
 
Her legger vi inn frist studentene har for oppdatering av tittel via StudentWeb. I tillegg kan vi 
legge inn når oppgaven har uttak og frist innlevering. Ønsker vi å legge informasjon om sted 
for utlevering/innlevering kan dette legges i feltet ”Kommentar vurd.enhet (StudentWeb):” 
Mrk at tekstfeltet kommer med på både engelsk og norsk språk. Det er derfor å anbefale at 
tekst legges på begge språk. 
 
Frist uttak og innlevering vises slik i StudentWeb: 
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2 PRAKTISK REGISTRERING I STUDENT SAMLEBILDE 
 
Når all bakgrunnsinformasjon er på plass er det klart for å begynne å registrere informasjonen 
på den enkelte student. I dette arbeidet er Student samlebilde vesentlig. 
 
Det er spesielt følgende kartotekkort som er relevante i forhold til oppgaver. 
 
Bildets plassering: Verktøylinje Person – Personbilde – Student samlebilde (evt. Ctrl+B). 
 

 
 
Det er også informasjonsflyt på en del av informasjonen mellom bildene SOppg, Vurd.meld 
og Emne i plan: 

• Ved nyregistrering og oppdatering av SOppg skal 
o oppgavetittel (original og engelsk) flyte videre til emne i utdanningsplan for 

samme emne.  
o oppgavetittel (original og engelsk), dato uttak, sted utføres ved, frister for 

innlevering, sensur og dato for innlevering flyte videre til vurderingsmelding 
for samme emne. 

• Ved nyregistrering og oppdatering av emne i utdanningsplan skal 
o skal oppgavetittel (original og engelsk) flyte videre til SOppg for samme emne. 
o skal oppgavetittel (original og engelsk) flyte videre til vurderingsmelding for 

samme emne. 
• Ved nyregistrering og oppdatering av vurderingsmelding skal 

o oppgavetittel (original og engelsk) flyte videre til emne i utdanningsplan for 
samme emne.  

o oppgavetittel (original og engelsk), dato uttak, sted utføres ved, frister for 
innlevering, sensur og dato for innlevering flyte videre til SOppg for samme 
emne. 

 
Dette vil si at dersom vi eksempelvis skal registrere oppgavetittel manuelt så kan dette gjøres 
i et av disse bildene og innholdet blir kopiert til de andre. 
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2.1 Kartotekkort SOppg 
Kartotekkort SOppg blir automatisk opprettet og utfylt når oppgaveinformasjonen er registrert 
på Studieprogram. Dette skjer når studenten blir overført fra opptaksbasen eller når studenten 
får overgang til nytt studieprogram og det kjøres rutine FS718.001 Generere 
studieprogramstudent. 
 
Dersom informasjonen ikke er registrert ved opprettelse av student er det mulig å opprette 
kartotekkortet manuelt. Marker kartotekkortet og trykk ”Ny rad” og legg inn løpenr, 
Oppgavetype og emnets institusjonskode, emnekode og versjon. 
 

 
 
Forklaring av feltene i kartotekkortet: 

• Oppgavenr: Løpenummer. 
• Oppgavetype: Hva slags type oppgave dette er. Se punkt 1.3 for kategorityper. 
• Uttak: Dato for uttak av oppgave. 
• % gjennomført: Prosenttall for gjennomført del av oppgave. 
• Emne: Institusjonskode, emnekode og versjonskode på oppgaven. 
• Fag: Evt. fagtilhørighet 
• Beskrivelse: Beskrivelse av oppgave. 
• Arbeidstittel: Arbeidstittel for oppgave. 
• Arbeidssted: Arbeidssted der oppgave utføres. 
• Tittel – original: Original tittel for oppgave. 
• Tittel – engelsk: Engelsk tittel for oppgave. 
• Innleveringsfrist: Frist for innlevering av oppgave. 
• Purret: Dato for siste purring på oppgave og Antall purringer som er utført for 

innlevering av oppgave. 
• Levert: Dato oppgave ble levert. 
• Sensurfrist: Frist for sensurering av oppgave. 
• Levert UB: Om oppgaven er levert bibliotek. 
• Kan utlånes: Om oppgaven kan lånes ut. 
• Merknad: Generell merknad. 
• Artikkelliste: Artikkelliste for oppgave. 
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2.2 Kartotekkort Vurd.meld 
Dette kartotekkortet er det samme som brukes på vanlige vurderingsmeldinger. Merk at for å 
få frem utvidet informasjon må det være avhaket feltet ”Detaljer” i bildets høyre kant. 
Det er spesielt feltene ”Oppgavetittel” og ”Oppgavetittel engelsk” som gjelder spesielt for 
emner av typen Oppgave. Utenom dette er det samme funksjon som for andre emner. 
 

 
 
 
2.3 Kartotekkort Emne i plan 
Emner i plan viser hvilke emner studenten skal ta i forhold til det studieprogrammet han er 
tatt opp til. Merk at for å få frem utvidet informasjon må det være avhaket feltet ”Detaljer” i 
bildets høyre kant. Også i dette bildet er det spesielt feltene ”Oppgavetittel original” og 
”Oppgavetittel engelsk” som gjelder spesielt for emner av typen Oppgave. Utenom dette er 
det samme funksjon som for andre emner. 
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2.4 Kartotekkort Veiledn 
Dersom vi har behov for å registrere veileder på oppgaven så kan dette gjøres i kartotekkort 
Veiledn. Både interne og eksterne veiledere kan registreres. 
 

 
 
Dersom vi ønsker å registrere veileder så må Løpenr registreres, periode veiledning fra, og 
veilederkategori (hovedveileder, medveileder og internstatus (ekstern eller intern veileder). 
Dersom veileder er intern må fødsels-personnr registreres. I tillegg kan antall møter og timer 
benyttet registreres. For ekstern veileder registreres etternavn, fornavn, og kjønn, fødselsdato, 
stillingstittel adresse og lignende kan også registreres. Samme informasjonen finner vi også i 
bildet Veiledningsforhold / Møter. 
 
Plassering: Modul Programstudent – Bilde – Veiledningsforhold / Møter 

 
 
Det er mulig å ta ut en del rapporter med bakgrunn i veilederinformasjonen som er registrert 
her. 
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3 REGISTRERING AV OPPGAVETITTEL VIA STUDENTWEB 
Dersom vi ønsker at studenten selv skal kunne registrere oppgavetittel via StudentWeb, er 
dette nå mulig. 
 
Det er noen felt som da må være registrert med verdi i tillegg til de som normalt skal være 
registrert ved oppgave. 

1. I bildet Vurderingskombinasjon samlebilde må det være ”J” i feltet ”Oppdater tittel 
StudentWeb” (se også pkt. 1.2). 

2. I bildet Vurderingsenhet samlebilde så må der stå en frist for når oppgavetittel kan 
endres. Dette er felt ”Frist oppd. Tittel”. Frem til denne dato kan studenten endre tittel. 

 
 
3.1 Hvordan gjør studenten dette i StudentWeb 
I StudentWeb kan dette gjøres to steder. 

1. I meny Registreringer og velg undermeny Meldinger. Deretter trykker en på 
blyanttegnet bak oppgaven.  

2. I meny Registreringer og velg undermeny Utdanningsplan del 2. Finn emnet i planen 
og trykk på blyanttegnet bak oppgaven (Dette forutsetter at oppgaven er en del av 
utdanningsplanen). 
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Følgende bilde åpner seg da: 
 

 
 
Her er det så mulig å legge på tittel på originalspråk og engelsk frem til den dato som er satt 
som frist. 
 
Umiddelbart etter studenten har lagret blir tittel oppdatert i FS i Student samlebilde i 
kartotekkort SOppg, Vurd.meld og Emne i plan. 
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4 RAPPORTER OPPGAVE 
Det finnes 3 rapporter som går spesielt på Oppgave. Vi skal se litt nærmere på disse her. 
 
Følgende informasjon er lagt inn i kartotekkort Vurd.meld: 
 

 
 
 
4.1 FS522.001 Status, uttatte oppgaver 
Plassering: Modul Vurdering – Rapport – Oppgaver – FS522.001 Status uttatte oppgaver 
 

 
 
Rapporten bestilles enten for et sted eller studieprogram (enten knyttet til meldingen eller 
emnet) og for en periode for uttak eller innlevering. Rapporten skriver ut meldingene med de 
oppgavespesifikke opplysningene. 
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4.2 FS522.002 Forventet innlevering – oppgaver 
Plassering: Modul Vurdering – Rapport – Oppgaver – FS522.002 Forventet innlevering – 
oppgaver 
 

 
 
Rapporten bestilles enten for ett sted eller studieprogram (enten knyttet til meldingen eller 
emnet) og for en periode for innlevering. Rapporten lager liste over alle studenter med 
uttaksdato og innleveringsfrist. Den skriver ikke ut emne og andre data. 
 
 
4.3 FS522.004 Oppgaverapport – kull 
Rapport FS522.004 Oppgaverapport – kull kan kjøres både på Oppgave og på Oppgave 
protokoll. 
 

 
 
Rapporten skriver ut alle relevante studenter i kullet som oppfyller de kriterier vi setter. Krav 
er at feltet ”Innlevert” i studentens vurderingsmelding er utfylt. 
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4.4 FS552.003 Sensurskjema – oppgave 
Plassering: Overgangsknapp fra kartotekkort Vurd. melding, eller Modul Vurdering – Rapport 
– Oppgaver – FS522.003 Sensurskjema - oppgave 
 

 
 
Etter at oppgavene er levert skal de sensureres. Rapport FS522.003 Sensurskjema – oppgave 
kan da skrives ut med alle de registrerte oppgaveopplysningene. 
 
Sensurskjemaet bestilles for en enkelt student med vedkommendes fødselsnummer. I feltet 
Kopi til kan en føre opp hvem som eventuelt skal ha kopi. Kommer øverst i rapporten. Feltet 
Skjemaretur er hvem som skal ha sensurskjemaet i retur etter sensurering. Hjemmstedsadresse 
kan vises som adresse for tilsending av vitnemål. Adressen kan endres ved å trykke på 
konvolutten, og kan tas bort ved å fjerne avhakingen på ”Adresse vitnemål”. En velger også 
om fødselsnr (avhaket), fødselsdato (svak avhaking) eller ingen av delene (uten avhaking) 
skal vises i rapporten. Dersom oppgaven har muntlig justering kommer det opp et ekstra felt 
for å registrere endelig karakter i dersom feltet ”Justering” er krysset av. Siste valg er hvem 
som skal sensurere. Her kan vi velge opp til 3 personer og i feltene kan en velge Sensor, 
faglig ansvarlig eller ingen.  
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4.5 FS740.001 Studentoppgaver – arbeid 
Plassering: Modul Programstudent – Rapport – Studentoppgaver-arbeid 

 
 
Denne rapporten bestilles ved at man oppgir Studieprogram og et bestemt år-termin for aktiv 
student, eller et startår-termin intervall. 
 
Rapporten skriver ut en heading med studieprogrammet og den aktuelle år- termin/intervallet, 
og deretter en liste studenter, hvor den for hver viser fnr (valgbart), navn, start og planlagt 
slutt, evt faktisk slutt, og for oppgaven type oppgave,frister, om det er purret, dato levert, % 
gjennomført og status levert UB (Universitetsbiblioteket). I tillegg vises arbeidstittel, Tittel 
original og Tittel engelsk. 
 
4.6 FS732.001 Veiledningsforhold for student 
Plassering: Programstudent – Rapport – Veiledningsforhold for student 

 
 
Bestilles ved at man oppgir Studieprogram, stedkode studieprogram eller stedkode student. 
Rapporten henter data fra både Student samlebilde (Hele) og fra kartotekkort ”Veiledn”. 
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4.7 FS732.002 Veiledningsforhold for veileder 
Plassering: Programstudent – Rapport – Veiledningsforhold for veileder 

 
 
Tilsvarende som rapport FS732.001 bare at her ut fra veileder. Rapporten skriver ut alle 
veilederne for studentene i utplukket. 
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5 REGISTRERING AV SENSUR PÅ OPPGAVE 
Når sensurskjema kommer i retur, registreres informasjonen om karakter, resultatstatus, 
behandlingsstatus og sensurdato i Student samlebilde kartotekkort Vurd.melding.  
 

• Karakterene kan registreres enten som tall (A=65, B=64 osv), ved å legge inn 
bokstaven B eller bruke nedtrekksmeny og finne rett karakter.  

• Resultatstatus er B for Bestått eller S for Stryk. Nedtrekksmeny kan også benyttes. 
• Behandlingsstatus er KO for kontrollert og klar for overføring. Dersom karakteren av 

en eller annen grunn ikke skal overføres, kan eks. Sperret benyttes. Nedtrekksmeny. 
• Sensurert er dato sensor har skrevet på sensurskjemaet. 

 
 

 

Karakter 

Res. status 

Beh. status 

Dato 
sensurert 
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5.1 FS573.001 Overføring fra vurderingskandidat til vurderingsprotokoll 
Når sensur på oppgaven er kontrollert, kan oppgaven overføres til protokoll. En bruker da 
FS573.001. 
 
Plassering: Overgangsknapp fra kartotekkort Vurd.melding, eller Modul Vurdering – Rutine – 
Overføring til vurderingsprotokoll. 
 

 
 
Rutinen har følgende felter som kan fylles inn:  

• Vurdering (institusjon, emnekode, versjonskode), år-måned og 
vurderingskombinasjon. 

• Puljevis overføring (ikke aktuell å bruke for oppgaver) 
• Sett kunngjøringsdato for eksamensresultater (ikke aktuell å bruke p.g.a at emnet har 

forskjellig kunngjøring alt etter når sensuren foreligger). 
• Overfør statistikkinformasjon for eksamen til StudentWeb (ikke aktuell å bruke, kan 

evt. kjøres fra annet sted). 
• Overfør også resultater for deler (aktuelt dersom oppgaven består av mer enn 1 del). 
• Oppdater database kjøres med nei første gang. Når fangsten er OK kjør med 

oppdatering. 
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5.3 Student vurdering samlebilde - Kartotekkort Vurd.Prot 
 
 

 
 
Det er i Protokoll oppgaven blir lagret for fremtiden, og det er fra tidspunktet oppgaven er 
overført hit studenten kan finne resultatet på StudentWeb. 
 
Feltene er de samme som i Vurd.melding så se her for beskrivelsen av feltene.  
 
Dersom det er feil i eksempelvis oppgavetittel og den skal endres etter den er lagt i protokoll, 
må der også settes inn en endringsstatus (eget felt). Merk at det er få på institusjonen som skal 
ha tilgang til å endre i protokollen. 
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