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 1. Godkjenning av referat fra seminar 23.- 24. januar 
 
Referatet godkjent etter innsendte merknader. 
 
 

 2. Orientering om FUN-prosjektet 
 
NetLife Research har i første omgang fått anbudet, men klagefrist har ennå ikke gått ut. 
Vi må avvente dette før vi kan gjøre avtaler om prosjektet. 
 
 

 3. Gjennomgang av startsiden – Kravspesifikasjon punkt 5 
 
Login: 
 

• Login: «Redusert» variant av studentweb for de som logger inn med fnr og 
PIN-kode. Kan ha uheldige konsekvenser for utenlandske studenter, som 
mangler alternative måter å logge seg inn på. 

• Login-siden må da være klart utformet slik at brukeren tidlig er klar over hva 
vedkommende kan gjøre ved login med fnr/PIN-kode. 

• Det gjenstår å avklare konsekvensen av de ulike påloggingsmetodene. 
 
Hovedmeny 
 

• Min profil: Ikke alt er like dagsaktuelt. Noe kan ligge i bakgrunnen? 
• Mine bestillinger: samle bestillinger for karakterutskrift, bekreftelser o.l. 
• Mine resultater: Boks med 3-5 siste resultater, med link til alle resultater. 
• Utdanningsplan/innsyn som «Mine studier»? 
• Egen boks for varsler, som mottatt politiattest. 
• Varsel når det mangler kontaktopplysninger, som adresse, telefonnummer 

og e-post. 
• Begrense antall bokser? Hvordan samle ting som ikke hører helt sammen, 

som betaling?  
• Mer dynamiske bokser. F.eks. semesterregistrering først, dersom denne ikke 

er gjort. Eller fargemarkerking. 
• Status: Vis det som mangler fremfor det som er OK. 
•   

 
 
 

 4. Gjennomgang av personinfo – Kravspesifikasjon punkt 7 
 

• Mulighet for om studentene skal kunne velge BIBSYS-tilknytning må være 
modulvalg. 

• Hjemstedsadresse: Som i dag. Modulvalg for visning eller endring av 
hjemstedsadresse. Varsel ved sjekk mot Folkeregisteret om hjemstedsadresse 
er feil.  
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 5. Gjennomgang av praksis – Kravspesifikasjon punkt 10.2 
 

• Mulighet for import av praksisattester via Studentweb (NTNU-praksis). 
• Fremvisning av praksis som er registrert.  

 
 
 

 6. Gjennomgang av spesialtilpasninger – Kravspesifikasjon punkt 
10.3 
 
Hva skal vises av spesialtilpasninger? 
 

• Fremvisning av hvilke tilpasninger som er registrert på studenten, med info 
om gyldighet.  

• Vise generelt for studenten og tilknyttet den enkelte vurderingsenhet. 
• Kolonne for spesialtilpasning skjules under «Mere info»-knappen. 
• Vurdering: Vise tilpasning, varighet, rom, romutstyr 
• Persontilpasning: Fremgå om det gjelder undervisning eller eksamen. Varsel 

om periode går ut ved utviding av studierett. 
• Bare vise de som har N ved «Må vurderes for hvert enkelt emne». 
• Faste kolonner for visningen av tilpasninger, slik at rom og romutstyr vises 

på fast plass.  
 

 
 

 7. Gjennomgang av nye bestillingsmoduler – Kravspesifikasjon 
punkt 11 
 

• Bestillingene skal være modulvalg. 
• Oppnådd kvalifikasjon:  

o Gjelder kvalifikasjoner som ligger i kvalifikasjonsprotokoll.  
o Modulvalg for om en kan bestille bekreftlese av tidligere utstedte 

vitnemål. 
• Semesterkvittering:  

o Sperre på 14 dager mellom bestilling. UiO forslag om at krav om 
kvittering må være utstedt, fjernes. 

o Adresse må kontrolleres før bestillingen sendes 
o UiB skal sjekke om det er studentgrupper, for eksempel EVU-

studenter, som ikke skal få semesterkvittering 
• Studentstatus: 

o Må inneholde studieprogram, språk/målform. 
o Ta med flere studieprogram, som liste 
o Krav om aktiv studierett og fullført registrering i inneværende 

termin. 
o Om bestillingen skal inneholde vurderingsmeldinger 
o Felter i rapport: Navn, adresse, studprog, institusjon, fakultet, 

fødselsdato, saksbehandlernavn og -tittel, programmets vekting, 
beregning av sluttermin 

• Begrunnelse for sensur/klage på sensur: 
o Må ha utgangspunkt i feltet Kunngjøring. Skal beregne en uke for 

begrunnelse.  
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 8. Diskusjon om behov for søknader i StudentWeb 3 
 
 
Godkjenning av ekstern utdanning (kommer fra utvekslingsgruppen): 

• Krav om opplasting av dokumentasjon 
• Ses i sammenheng med saksarkivsystem 

 
 

 9. Diskusjon om Studentweb for PH.D.studenter 
 

• Fremdriftsrapportering 
• Avtaleinformasjon:  

o Info om hovedarbeidsgiver og finansiering deles i to? 
o Sted bør vise navn på både fakultet og institutt 

• Spesialpensum/oppgavetittel: 
o  

• Planelement: 
o Bør vise at planelementer er godkjent. Kan brukes til 

veiledningsavtaler? 
• Utdanningsplan skal ta utgangspunkt i beregnet slutt og ikke planlagt slutt. 
 
Institusjonene kan sende inn innspill som tas videre med doktorgradsgruppen. 
 
 

 10. Eventuelt 
 

Betalingsmodulen: 
 

• Mulighet for fremvisning av faktura for tidligere semestre som ikke er betalt, 
men som ikke er frafalt. Må i så fall være modulvalg. 

• Ønske om å på betalingssiden få frem fakturatekst fra øvre del. 
• Ønske om at studenter skal kunne registrere kontonummer på studentweb. 

Kan i så fall være del av en søknad om refusjon.  
• Større sikkerhet rundt visning av kontonummer etterspørres.  

 
Utdanningsplaner: 
 

• Forberede arbeidet med utdanningsplaner. Institusjonene bør ha et eksempel 
klart, slik at spennet av planer kan vises til NetLife.  

• Kontroller og feilmeldinger ved undervisnings- og vurderingsmeldinger på 
Studentweb. Oppdatert notat fra Stig sendes ut på mail. Sjekk 
prioriteringsliste for feilmeldingene. Skal denne prioriteringen endres, eller 
skal samtlige feilmeldinger vises? Institusjonene diskuterer dette frem mot 
neste møte. 
 

Neste møte holdes 22. mars kl. 10 -15 i Forskningsveien 3b, møterom i 7. etasje 


