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 1. Referat fra forrige møte 23.11.2011 
 

Ingen merknader til referatet. 

Oppfølgingssak: Alle medlemmer kom med forslag til ny funksjonalitet i StudentWeB: 

• PhD: Kobling mellom StudentWeb og Cristin (egen profil) 

• Oppdatere spesialpensumtittel 

• Innsynsside for veilederinformasjon 

• Vise resultat av emnesamling 

• Melde fra om navneendring 

• Mer dynamisk startside – se til andre steder (Facebook, nettbank osv). 

• Logg / statusoversikt over siste aktiviteter/endringer (f.eks. eksamensresultater), påminnelser). 

• Søke om permisjon 

• E-postkvittering etter endringer 

• Løsning for utenlandsopphold 

• Administrering av oppgaver og oppgavetittel 

• Avslutning/fullføring av studier, med vitnemål 

• Innlevering av eksamensoppgaver og andre eksamensopplysninger (sensor osv). 

• Fleksibel semesterregistreringsfrist 

 

 

 2. Kravspesifikasjon punkt 9 (Innsynsmodulen) 
 

Generelt: 

• Prosjektet omtales som Studentweb 3.  

• Det skal fortsatt være tekstfelt for forklaring øverst på hver side 

 

 

Undervisningsmeldinger: 

• Ta bort «blanke» ledetekster som ikke angår studenten. 

• Fjerne visningen av rangeringspoeng og poenggrense dersom det ikke finnes data. Modulvalg 

på undervisningsinfo. 

• Skille ut hvor mye opptaksinformasjon som skal ut når det er klart. 

• Beholde veilederinformasjon og praksissted (med besøksadresse). 
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• Skjul historikk. Vis inneværende og senere semester. 

• Partiinformasjon: Partinavn og nummer. Fjerne disiplinkode + und.form? 

• Viktigste informasjon først. Klikke på for mer utdypende informasjon. 

• Krav om betaling før innsyn: Modulvalg fjernes. 

• Antall brukte undervisningsforsøk og hvor lenge obligene er gyldige. 

 

Vurderingssmeldinger: 

• Obligatoriske aktiviteter:  

• Knapp om at en bare skal ta eksamen, ikke ha undervisning. 

• Ikke vise ORD i meldingene, men en liten merknad om KONT. Skjules under «mere info». 

• Vekting på deler 

• Heading på sensurfrist og kunngjøringsdato 

• Målform: Problem at det kommer personlig målform selv om dette ikke er et alternativ for en 

eksamen.  

• Hvis det kun finnes en ordning, vises ikke både feltene Ordning og Vurdering. 

• Lovlige hjelpemidler 

• Trekkfrist 

• Visning av spesialpensumtittel 

• Antall forsøk for student 

 

• Modulvalg: vis/ikke vis kandidatnr 

• Modulvalg: SEMREGKRAV fjernes 

• Modulvalg: EKSPLAN fjernes 

• Modulvalg: Nytt valg for sensurfrist 

• Modulvalg: Spesialtilpasninger beholdes. 

• Modulvalg: Nytt valg for fremvisning av hjelpemiddel 

 

Vurderingsresultater: 

• Vise samme info som ved karakterutskrift.  

• Først vise resultater fra siste 6 måneder. Deretter klikke seg til eldre resultater. 

• Protokollførte resultater før kunngjøringsdato må vises som meldinger inntil 

kunngjøringsdato.  
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• Termin skal hete Semester. Må gjøres konsekvent i alle visninger. 

• Resultatstatistikk. Bedre presentasjon av bestått/ikke bestått-resultater. Kakediagram i stedet 

for søyle. Med prosenttall i kake.  

• Fjerne kunngjøringsdato fra statistikk-siden.  

• Vise frem søyle for stryk. 

 

Rapportering Lånekassa: 

• Ikke bare vis blankt ved ikke beståtte resultater. 

• Vise sammen med resultatoversikt for øvrig? 

• Kolonne Vurdering bør være standard Semester 

• Mulighet for å vise mer info (versjonskode, vurd.ordn osv). 

• Standardisere visning av semester på ulike sider. 

 

Oppnådde kvalifikasjoner: 

• Slås sammen med resultater? Vises øverst. 

 

Dokumentarkiv: 

• Årsskille for inneværende år og tidligere år. 

• Skille mellom sendt og mottatte dokumenter 

• Markering av lest eller ulest? 
 

 

 3. Praksis 
 

• Praksis fra NTNU på Studentweb. Mulig for dokumentopplasting. NTNU må sjekke hvilke 

rutiner de har for å registrere praksis. 

• Praksis: trenger Partinavn, sted og veileder. Disiplin? Praksisinformasjon på egen side ønskes. 

• Dokumentopplasting (praksisdokumentasjon): Ønske for Fagpersonweb. 
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 4. Gjennomgang av side for Betaling 
 

• Flere fakturaer i bildet: Blir automatisk (uten varsel) sendt fra Utskriftsfaktura til Betaling.  

• Fakturaer ligger tett. Må skilles bedre på siden.  

• Varsel om manglende betalt kopiavgift dersom noen forsøker å kjøpe utskrifter uten at 

semesteravgift og kopiavgiften er betalt.  

• Alt: at utskriftfaktura ikke blir aktiv før semesteravgift er betalt. 

• Vise tekst og ikke koder 

• Knapp som sier «send opplysninger på e-post». 

• Betalingsløsning via nettbank. Bør være standard løsning.  

• Ta med fakturatype som informasjon 

• Først vise grunnleggende opplysninger, så detaljer ved å klikke.  

• Ph.D.-kandidater skal ikke betale sem.avg, men får menyvalg for betaling.  

• Noen ønsker å ta emner på lavere nivå, men da må de betale og registrere seg.  

• Modulvalg: 

o Deaktivere mulighet for egengenerering av faktura utenom registreringsperioden. 

• Vise frem på faktura om purring, med tekst og ny informasjon.  

 

 

 5. Gjennomgang av side for Bestilling 
 

• Gruppering en utilstrekkelig betegnelse. «Sortering» er et alternativ.  

• Nytt modulvalg for default sortering av emner (faggruppert, kronologisk osv). 

• Lenke fra resultat-siden til bestilling av karakterutskrift. 

• Egen forklaringstekst for Ph-D-studenter 

• Ny bestillinger:  

o Bestilling av semesterkvittering 

o Bestilling av bekreftelse på studentstatus 

o Bestilling av bekreftelse på oppnådd kvalifikasjon 

 

Institusjonene diskuterer behovet for nye bestillinger av bekreftelser e.l. til neste møte. Veier opp 

omfang og behov. 

 



FS-12-040 

  Side 7 
Referat fra seminar for StudentWebgruppe 23.-24.1.2012  

 6. Oppsummering 
 

Saksbehandlerlogin: 

• Fortsatt ønsket i ny Studentweb. Skal fungere på samme måte som eksisterende løsning.  

 

Innlogging: 

• Normalen skal være brukernavn og passord, men beholde muligheten for fnr og PIN-kode. 

• Åpning for ID-porten? 

• Tredelt pålogging – Feide, ID-porten og fnr/PIN. Hvorav de to første er foretrukket. 

• Velge språk før innlogging 

• Se på om meny skal vises med en gang (gjennomgås med interaksjonsarkitekturen). 

• Nytt modulvalg for ID-porten 

• Fortsatt mulig å få tilsendt PIN-kode per e-post 

• LOGOFIL kan fjernes (ligger i stilark) 

• Varselmeldinger på innloggingssiden (nedetid o.l.) i aktuell periode 

• Innloggong for studenter som er bortvist må diskuteres senere og sees i sammenheng med 

rutiner for Register for utestengte studenter. 

 

Startside: 

• Link til profilinformasjon (Boks på siden) 

• Link til «Mine resultater» 

• Overgang fra varsler til side hvor det kan gjøres noe med varslene. 

• Overskrift på varslene 

• Tilbakemelding/bekreftelse på gjennomført registrering 

• Varsel om fare ved å forlate nettsiden før registreringssekvensen er fullført. 

 

Institusjonene sjekker «hjemme» hva som kan være viktig å ha på startsiden av funksjoner/bokser. 

 

Min profil: 

• Kontaktinformasjon 

• Målform 

• PIN-kode 

• Samtykke – adresselister, utlevering av informasjon til andre systemer 
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• Vise/endre BIBSYS-tilknytning 

 

Alle må avklare bruk av «Spesialtilpasning»-funksjonen til neste møte. 

 

Adresse – modulvalg: 

• Modulvalg: EPOSTTEKST (ekstern adresse) fjernes.  

• Sjekke/diskutere visning av hjemstedsadresse, om det skal fortsatt være modulvalg om denne 

ikke skal vises. 

 

 Neste møte: 21. februar (USIT) 


