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 Dagsorden 
 

1. Godkjenning av referatene fra 22. mars og 24.-25. april  2012 

 
 

2. Gjennomgang av ønskeliste 
a. Alle må gå gjennom ønskene i forkant av møtet. Det er spesielt 

viktig for ønsker som kommer fra egen institusjon.  
 

3. Orientering om status i FUN-prosjektet  
a. utdanningsplaner 
b. meldinger  
c. design 

 

 

4. Videre arbeid i gruppen 
 

 

5. Eventuelt 
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 1. Godkjenning av referatene fra 22. mars og 24.-25. april 

 
Referatene ble godkjent. 
 
 

 2. Gjennomgang av ønskeliste 

 
Ønsker: 
 

STW-758  
Lokale postnummer 
 

Tas med i kravspek. Skal hindre nye 
forekomster 

STW-769  
Adresse arbeidsgiver 

Avvises. Men bør legge til rette for hva 
studenten må gjøre for å registrere 
fakturaadresse. 

STW-709  
Svaralternativ akseptanse 

Avvises. Bør løses som del 1 av utd.plan. 

STW-655  
Karakterutskrift 

Ønske ikke opprettholdt 

STW-753  
Faktura – vise betalers adresse 

Avvises. 

STW-701  
Modulvalg faktura 

Det skal være mulig å datostyre når knapp 
for generere faktura skal vises. 

STW-652  
Studieprogram på faktura 

Avvises. Ikke ønsket av gruppen. 

STW-766 
Fremvisning av spesialtilpasning 
vurdering 

Løses med at tilpasning vises på overordnet 
nivå, med tilpasningens varighet i dato. 

STW-757  
Vurderingsmelding: vise trekkfrist 

Modulegenskap for å eventuelt vise frem 
trekkfrist. 

STW-663 
Sensur protokollført, vises senere 

Kunngjøringsdato skal vises frem. 

STW-458 
Publisering av deler 

Ønske frafalles 

STW-687 
Ph.d – avtaleinformasjon 

Venter til forslag til doktorgradgruppe 
foreligger. 

STW-727 Venter til forslag til doktorgradgruppe 
foreligger. 

STW-661 
Egen startside 

Frafalles 

STW-674 
Førsteårsfrist utdpl. 

Er løst i kravspek. Med 
semesterregistreringsfrist per 
studieprogramkull.  

STW-703 
Semreg for privatister 

USIT undersøker mulige løsninger. 

STW-691 
Info om semreg for to terminer 

Daglig leder for FS avklarer behov om 
helårlig bekreftelse med HIL og PHS. 

STW-688 
Studentstatus trukket 

Avvises. Bør løses av interne rutiner. 

STW-447 
Velge bibliotek 
 

Ligger i kravspek. 
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STW-721 
Studprognavn i studweb – 
historikk 

Tas til følge 

STW-710 
Velge språk før innlogging 

Avklares av NetLife gjennom FUN 

STW-756 
Vurderingsmeld for kun gruppe 

Trekkes 

STW-768 
Hinder for oppmelding vurdering 

Avvises. Bør løses av interne rutiner. 

STW-741 
Visning av spesialtittel 

Løses på samme måte som oppgavetittel 

STW-759 
Endring av målform   

Avvises. 

STW-729 
Velge instrument 

USIT skal se på løsninger gjennom 
undervisningspartier. 

STW-699 
Lenke til emne på undvurd-siden 

Bør være klikkbar alle steder hvor man 
melder seg til emne. Sees på nærmere. 

STW-676 
Vise meldingsfrister 

Bør vise frister dersom man forsøker å melde 
seg utenom fristene. 

STW-645 
Tekster adgangsbegrensede emner 

Støttes. Skal vise frem venteliste og 
ventelistenummer. 

STW-702 
Aksept av planinfo hvert semester 

Støttes. USIT ser på løsninger. 

STW-731 
Frie emner i utdplan 

Er diskutert i forbindelse med sletting av 
meldinger. 

STW-771 
Helårlig bekreftelser 

Daglig leder for FS avklarer behov om 
helårlig bekreftelse med HIL og PHS. 

STW-740 
Emne vektingsreduksjon 

Ønskes. Varsel når et emne legges i 
utdanningsplanen. 

STW-770 
Innvilge unntak 

Ønskes, men noen er veldig betenkt. 

STW-738 
Melding knyttes til kl. 

Ønskes. 

STW-671 
Sletting av emne 

Skal komme et valg om melding skal slettes 
samtidig med sletting fra plan, men ikke 
dersom emnet har J for «krev valgt» i 
utd.plan. 

STW-680 
Ikke tilgang  til studw før semstart 

USIT skal teste om planbekreftelse lagres. 

STW-575 
Fritt emnesøk 

USIT ser på løsning i ny web. 

STW-496 
Endre termin på emne 

Ligger til generell gjennomgang av 
undervisningsmodulen. 

STW-284 
Emnekombopplysninger  

Dette er tidligere diskutert. 
Emnekombinasjonsoplysninger kan knyttes 
til terminnummer. 

STW-585 
Vise at utdplanelement er 
godkjent 

UIB ser igjen på saken. 
Utdanningsplanelementer bør uansett sees på 
generelt.  

STW-51 
Utdplan 1 – trekk fra program 

Løses som en del av søknadsfunksjonen. 
«Slutte» er bedre enn «trekke» 
.  
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STW-724 
Link fra studentweb 

Avvises. 

UiO – ny sak: 
Ett sted innenfor FS-familien 
hvor oppgaver leveres.  

Løses gjennom oppgaveleveringsfunksjonen 
i Studentweb.  

 
 
 
 

 3. Orientering om status i FUN-prosjektet 

 
Tilbakemelding fra StudentWebgruppen etter å ha sett på skissene til utdanningsplaner:  
 
- StudentWebgruppen er fornøyd med at designen er ryddig, luftig og lett.  

 

- Gruppen syns at utdanningsplanen ble alt for smal, spesielt i forhold til emner 

med lange emnenavn. Emnenavn kan være på inntil 120 tegn. Gruppen ønsker 

at utdanningsplanen kan bruke hele bredden. Forslag til å løse dette er enten at 

venstremenyen minimaliseres eller ligger på toppen.  

 

- Gruppen er bekymret for at siden hvor studenter skal velge emner inn i planen 

vil bli altfor lang,  for ved en del studier kan det være 50 - 150 emner å velge 

blant. Det kan da bli veldig langt å scrolle for å finne Lagre-knappen.  

 

- Gruppen er bekymret for at webappliksjonene blir for like når en bruker de 

samme fargene. Spesielt er det viktig at studentene vet om de er i StudentWeb 

eller SøknadsWeb.  

 

- Gruppen var opptatt av selve interaksjonsdesignet, og spesielt at studentene 

må bli tvunget gjennom trinnene i semreg-sekvensen og for at det ikke skulle 

være klart nok for studenten hva de skulle trykke på for å komme seg videre. 

 
Gruppen kan bli bedt om å komme med videre tilbakemeldinger etter hvert som nye 
forslag foreligger. 

 
 4. Videre arbeid i gruppen 

 
Forslaget fra NetLife skal være klart i august. Deretter jobber USIT med forslaget 
gjennom september, før forslaget til kravspesifikasjon sendes ut til gruppen. 
 
Gruppen tar så et to dagers seminar i begynnelsen av november for å vedta 
kravspesfikasjonen. 

 
 5. Eventuelt 

 
  Inger saker til eventuelt. 
 
Neste møte blir seminaret i november. Informasjon om dato og sted kommer senere 
(skal ikke kollidere med brukerforum). 


