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SUAFDokumentasjon finnes:

• Doktorgradsmodulen
• Semesterregistreringsmodulen
• StudentWeb

2



SUAFStudentWeb- startside
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SUAFStudentWeb - dravtale
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SUAFUtdanningsplan del 1
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SUAFUtdanningsplan del 2
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SUAFStudentWeb - Adresse
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SUAFFramdriftsrapportering
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SUAF
Info på start siden hentes fra Student 
samlebilde
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SUAFInformasjon om veileder(e)
• Navn og kategori hentes fra Veiledn
• Tittel hentes fra bildet Fagperson
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SUAFStudent samlebilde

Henter info om doktorgrads-
kandidaten fra feltene:

• Studierettsperiode
• Avtale sted
• Grad
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SUAFHva må settes opp i StudentWeb
• Modulkode – Framdrift må være 

aktivert
• Sekvensen defineres i feltet URL
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I studentWeb ser en sekvensen øverst 



SUAFDravtale

• Må være aktivert for at den skal bli 
med i sekvensen
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SUAFDravtale

14



SUAFDravtale
• Studieprogram, grad og sted 

hentes fra Student samlebilde
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SUAFArbeidsgiver
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SUAFUtdanningsplan del 1

• Knyttes til Studieprogrammet i 
Planinfotype
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SUAFPlaninfotype
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SUAFUtdanningsplan del 2

• Emnekombinasjon må være knyttet 
til studieprogrammet
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SUAFEmnekombinasjon
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SUAFStudentens utdanningsplan

21



SUAFStudentens utdanningsplan

• Kan legges ved å kjøre rutinen 
718.002 Generering av emner 
(legger inn alle obligatoriske emner 
fra emnekombinasjonen)

• Eller legges manuelt på den 
enkelte student
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SUAFBekrefte utdanningsplan

• Når studenten bekrefter planen 
opprettes det automatisk 
undervisnings- og 
vurderingsmeldinger for 
inneværende semester. 

• Det forutsetter at det er opprettet 
undervisnings- og 
vurderingsenheter
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SUAFSperre utdanningsplan for endringer

• J i feltet Kun vis UP, gjør at 
studenter ikke kan legge til/flytte 
emner, men kan melde seg til 
vurdering
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SUAFSpørreundersøkelse
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SUAFSpørreskjema - spørsmål

26



SUAFSpørreskjema- rekkefølge

• Rekkefølge er viktig, den angir 
rekkefølge for hvordan 
spørsmålene presenteres.

• Rekkefølgen mikses mellom 
spørreskjema inngår, spørsmål og 
tekster. 
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SUAFSpørreskjema - tekster
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SUAFSpørreskjema -
spørreundersøkelse

• Viser hvilke spørreundersøkelser 
som benytter dette skjemaet.
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SUAFSpørreskjema – spørreskjema inngår

• Et spørreskjema kan benyttes i et 
annet spørre skjema
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SUAFSpørsmål samlebilde
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Det kommer felt 
for å angi om 
spørsmålet må 
besvares



SUAFSpørsmålstyper

• Fritekst
• Flerverdisvar

• Legg svaralternativer i undervindu
• Kan angi at svaralternativene skal 

prioriteres

NB! Kommer felt for angi om det er påkrevd 
å svare
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SUAFTips fra UiT og USIT

• Tenk nøye gjennom hvilke koder du 
bruker på spørsmål. 

• Spørsmålene kan gjenbrukes i 
andre skjemaer.
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SUAFKoble student til spørreundersøkelse
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SUAFBesvarte spørreskjemaer
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Vises i Student samlebilde undervindu SpSkjema eller i 
undervindu SemRapp



SUAFFS350.001 Svar på spørreundersøkelse
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SUAFFS350.002 Spørreskjemabesvarelse
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SUAFFS350.003 Svarstatus for 
spørreundersøkelse
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