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 1. Hva skal StudentWeb være? 
 
Seminaret startet med en innledning ved Ingvild Greve, underdirektør ved UiB. 
 

• Grunnlag for grad 
• Nedtone «kontrakt», og mer selvhjelp for /dialog med studenten 
• Bør ta hensyn til virkeligheten i større omfang med tanke på overgang 

mellom institusjoner og utveksling  
• Det er en stor fremvekst av årsstudier, som skal gjenbrukes i 

utdanningsplaner for en grad. Må finne løsning for dette 
• Vitnemålsfremstilling av plan 
• Fokus på inneværende semester 

 
 2. Valg av emner og planelementer 

 
 

• Legg til emne: 
o Alt. 1: Historikk/ allerede valgte emner som egen visning.  
o Alt. 2: Klart skille mellom det som er valgt og det som skal/kan 

velges. «Allerede valgt» som egen overskrift, ikke bare som 
parenteser. 

o Vise opplysninger om når emnet skal kunne velges 
o Mulighet for å endre på tidligere valg 
o Mulighet for å velge flere emner når en allerede er inne i treet. 
o Fjerne emner som er valgt i samme tre. 
o Utheving av inneværende semester 
o Kun ett valg for «Legg til emne», som er knyttet til inneværende 

semester. 
o Vurdere todeling av bildet horisontalt/vertikalt med en enkel 

leseversjon av planen som referanse. 
o Bør meldinger (und./vurd) bør skilles ut fra visningen av planen? Ja, 

dersom meldingssiden blir en forutsetning for å være sem.reg. 
• Frie emnevalg: 

o Fungerer bra (stort sett bare universitetene som bruker den) 
• Flytting av emner 

o Mange læresteder hvor dette ikke er lov. 
o Melding blir slettet ved flytting av emne, selv om det ikke ellers er 

mulig å slette meldinger via plan. Må fjernes fra denne siden. 
o Forslag om drag/drop for flytting av emner. 

• Sletting av emner fra plan 
o Valg om også å slette und. og -vurderingsmeldinger når emne slettes 

fra plan. Må bekreftes på meldingssiden. 
o Sletting av emner må kunne gjøres på samme sted som å legge til 

emner. Knapp for «rediger plan» fremfor «legg til emne». Alt: 
kryssboks med toppkolonne for «Slett» eller «Flytt».  
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o Fjerne/endre kolonnen for «planlagt studiepoeng»? 
• Valg av undervisningspartier (søknad/direkte) 

o Uklart hva som skal gjøres etter at parti er valgt. Tydeligere skille 
mellom undervisning og vurdering. 

o Gruppering av und.partier: Endre fra displin/undform til 
aktivitetsnavn?  

o Generell kvitteringsside for alt som blir lagret 
o Mer systematisk opplegg for merknadsfelt i FS som angår 

StudentWeb. 
• Emneprioritering: 

o Fungerer fint for de som bruker det. 
o Ønske om å renske emner fra planen hvor det ikke er gitt opptak. 

 

 
 3. Valg av studieretning/fordypning 

 
 

• Direkte valg: 
o Valget er greit, men mindre greit å komme seg til der valget gjøres. 
o Ønske: fremvisning av innhold i gruppene før de velges. 
o Bør være lettere å forstå hvor man skal trykke. 
o Skille ut hele retningsvalget i egen dialog?  
o Det valgte bør være synlig hele tiden. 

• Søknad om studieretning/veivalg 
o  

 
 

 4. Hvordan endre/melde/flytte/trekke seg til vurdering og 
undervisning  
 

 
• Skal det være sammenheng mellom å slette et emne fra planen og slette 

meldinger? 
o Trekk av melding må tydeliggjøres mer enn et avkrysningsfelt. 

Forslag om egne knapper – Meld til undervisning og Trekk fra 
Undervisning. 

o Flytting bør også være tydeligere 
o Fjerne rødt kryss/blyant – erstatte med knapp «Endre/slett» e.l. 
o Separat lagre-knapp for und. og vurdering, eller endre 

plassering av knappen. 
o Generelt: tydeligere beskjeder om hva som må gjøres. 
o Mulighet for å melde seg til vurderingsdeler vil ha noen 

konsekvenser for funksjonalitet. Første gang skal det kun være 
mulig å melde seg til helhet. Deler gjelder ved gjentak. 
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 5. Skal det være visning av anbefalte forslag? 
 

Planforslag: 
 

• Fornøyd med visningen i StudentWeb. Vanskeligere å vite hvordan 
dette skal gjøres i Emnekomb. samlebilde. 

 
 
 

 6. Skal studenten kunne endre planen tilbake i tid? 
 

• Ja, der det finnes emner som kan settes inn i en passende emnekombinasjon. 
• Flytting av emner bakover i tid som ikke er tatt, men som de vil ta på et 

senere tidspunkt (nå).  
• Må kunne slette emner med mindre de er obligatoriske. 
• Institusjonene vil selv kunne bestemme om studentene kan endre planen 

tilbake i tid. Endringer bør skje gjennom samtale med studieveileder e.l. 
• Legge inn emner som er tatt utenom planen eller godkjenninger. Emner som 

allerede inngår i en grad skal ikke være mulig å legge til selv gjennom SW.  
• Gjelder foreløpig kun interne emner. 
• En skal få mulighet til å gjøre endringer som er lovlig innenfor 

studieprogrammets emnekombinasjon.  

 
 

 7. Vise kontroll av plan og godkjenning av planen 
 
Emnekombinasjon / kontroll: 
 

• Bra, men trenger bedre design/utforming 
• Alt. 1: Egen side, med mer plass til tekst og forklaringer. Dermed valgfritt 

for studenten å sjekke siden. 
• Alt. 2: Oppsummering, med knapp for å vise detaljer. 
• Krav til studiepoeng må ikke oppgis som 0,0 ved mangel på krav. «Ikke 

angitt» e.l. er bedre.  
• Ønske om autolagring ved innhenting/endring av emner. 

Oppsummeringen bør oppdateres med en gang noe er valgt eller endret. 
Blir Kontroll-knappen da overflødig? 

• Ønske om å kunne styre på kull/termin om når tabellen skal vises. 

Godkjenning av planen: 
 

• Bruke «Lagre» istedenfor «Godkjenn plan».  Tone ned godkjennings-
begrepet.  
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• I sekvens skal det hete «Neste». Utenom sekvens «Lagre». 
• Få melding om manglende valg, dersom det ikke er gjort. Skal ikke kunne 

gå videre dersom alt ikke er gjort.  

 
 

 8. Er det funksjonalitet som mangler for utdanningsplaner? 
 

• Studenter som utdplanene ikke passer for det semesteret de skal registrere 
seg. F.eks. stud på utveksling hvor dette ennå ikke er registrert, eller 
studenter som er i ferd med å bytte studieprogram. 

o Mulig for en student å angi at han er på utveksling. 
o Studenter i en overgangsfase hvor det nye programmet ennå ikke er 

registrert. Mulig for studenten å legge inn beskjed om ting som 
angår semesteret.  

o Få opp valg på meldingssiden om hvorfor studenten ikke ønsker å 
melde seg. 

o Forslag om det bør være modulvalg 

 
 

 9. Gjennomgang av funksjonaliteten i StudentWeb med NetLife 
 
Netlife Research er valgt ut til å lage en designmanual for alle FS-webapplikasjoner, og å 
se nærmere på brukerinteraksjonen i utdanningsplaner.  
 
 

• Logo er viktig. Det bør være mulighet til å ha bredere logoer enn i dag. 
• At studentene skjønner hvor de er 
• Navnene Studentweb/søknadsweb bør fremheves mer  
• Viktig at studentene får tilbakemelding på det som er gjort/ikke gjort. 

o Studentene skal ikke tro at de har gjort noe de ikke har gjort 
• Prioritere det som er viktig nå 

 
 

 10. Oppsummering 
 
Møtet som er satt opp 22. mai avlyses. 
 
Neste møte blir 14. juni ved USIT. 
 
Gruppen fortsetter med spesifikasjon til høsten. Det er ikke satt av ressurser til utvikling 
høsten 12. En bredere spesifikasjon vil gjøre utviklingsarbeidet i 2013 mer smidig. Vi bør 
da ha en gjennomgang av verktøy i starten av høsten.  
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