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[STW-808] Visning av arbeidsgiver og finansieringskilde Created: 02/Apr/13  Updated: 
02/Apr/13  
Status: Open 
Project: StudentWeb2 

Component/s: PhD  
Affects 
Version/s: 

None  

Fix Version/s: StudentWeb - ønsker  
 
Attachments:  image005.jpg     image006.jpg      
RT ticket id: 1,154,146  
 
 Description     
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Kandidaten nevnt i første eposten ser slik ut: 

 

Og ser altså slik ut på studentweb: 

 

Her viser den altså den med lavest nr. 

Vi ser nå at PRIVAT er en lokal kode – er det relevant? 

Er i det hele tatt usikker på hvordan dette skal vises og hvordan det bør være i den nye 
studentweb. Vi får ta det opp på møtet i mai. 

Det første problemet er at «Arbeidsgiver/finansiering» er to ulike felter i FS og da bør enten 
ledeteksten endres til å vise det som faktisk vises (er det arbeidsgiver eller er det finansiering). 
Kanskje burde begge vært vist fram på to separate rader? 

Og så er spørsmålet hvilke forekomst som skal vises: Skal den vise den med hovedfinans? 
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Eller skal den vise siste (basert på dato) forhold? Eller vise siste med mulighet for å se alle? 

Vi gjør ikke mer nummer av dette nå – og fokuserer heller på hvordan det skal se ut i SW3. 

Mvh. 

Øystein 
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[STW-816] Permisjon: Hvilken informasjon skal vises til studentene? Created: 
29/Apr/13  Updated: 29/Apr/13  
Status: Open 
Project: StudentWeb2 

Component/s: startside  
Affects 
Version/s: 

None  

Fix Version/s: StudentWeb - ønsker  
  
 Description     
Kommentar til Studentweb til student med studentstatus Permisjon 

Jeg reagerer på meldingene som vises på hennes startside. Siden hun er i Permisjon så blir det 
ikke naturlig at det står: 

 Du er ikke semesterregistrert våren 2013 (selvfølgelig ikke) 
 Sem.avgiften er ikke betalt vår 2013 - på betalingssiden….. (selvfølgelig er ikke denne 

bet og det skal ikke henvises til betalingssiden) 
 Plan ikke bekreftet for St.program + terminen (selvfølgelig ikke)osv. 

Kan vi diskutere dette i studentweb-gruppen om hva som faktisk skal meldes når en student er 
registrert med Permisjon ?  
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[STW-810] Modulvalg og datofelt for enkeltemner 
(STATUS_EMNEADGANG) Created: 05/Apr/13  Updated: 05/Apr/13  
Status: Open 
Project: StudentWeb2 

Component/s: undervisning- og vurderingsmodul  
Affects 
Version/s: 

None  

Fix Version/s: StudentWeb - ønsker  
RT ticket id: 1,158,148  
RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1158148  
 
 Description     
Institusjon og navn på innsender: Universitetet i Oslo ved Anette Wigaard 
Dato: 1. februar 2013 
Bilde/Rutine/Rapport/Annet: Modulvalg for Studentweb og studieelementer 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere: Ikke sendt inn 
som endringsønske tidligere.  

Begrunnelse: Vi har behov for en mindre sårbar administrasjon av enkeltemneordningen ved 
UiO 

Beskrivelse av problemstilling 
Bacheloremnene på UiO blir i utgangspunktet forbeholdt aktive studenter på 
bachelorprogrammene våre. Emnene kan imidlertid vise seg å ha ledig kapasitet etter at 
bachelorstudentene har gjort sine emnevalg for semesteret. Da velger vi å legge ut drøyt 300 
emner i Studentweb i det vi kaller enkeltemneopptaket. Det vi si at vi på Emne samlebilde 
setter J i feltet Enkeltemneoppt [STATUS_EMNEADGANG]. Emnene har etteranmelding 
[ETTERANMELDTYPEKODE_PAMELD] DIREKTE. 

Vi åpner emnene for enkeltemnestudenter kl. 9 en gitt dag hvert semester. Da er infosentrene 
åpne for henvendelser fra studenter som får problemer i dette først-til-mølla-racet. Det er stor 
pågang til emnene, vanlig er at 4000 undervisningsmeldinger blir opprettet i løpet av den 
første timen, og mange emner blir fulle i løpet av få minutter. 

Vi har behov for en mindre sårbar løsning enn å sette inn J-en i feltet Enkeltemneoppt på alle 
emnene i et kort tidsrom en bestemt morgen hvert semester. Vi ønsker heller ikke å måtte 
passe på å fjerne J-en igjen i god tid før neste semesterregistreringsperiode.  

J-en i feltet Enkeltemneoppt på Emne samlebilde går ut i Studentweb umiddelbart. For at vi 
skal være sikre på at alle emnene blir tilgjengelige samtidig, stenges hele Studentweb ved UiO 
natten til enkeltemnedagen og frem til klokken 9. Før klokken 9, dvs. mens Studentweb er 
stengt, setter vi inn J-en i feltet Enkeltemneoppt på alle de aktuelle emner. 

Vi syns også det er veldig uheldig og unødig ressurskrevdende å stenge hele Studentweb over 
natten to ganger i året av studieadministrative grunner. De nye klokkeslettfeltene for 
påmeldningsperiode i undervisningsenhet samlebilde (FS-klient 7.2.01 pr. januar 2013) vil 
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delvis kunne avhjelpe noen av våre behov. Med kreativ bruk av datofeltene kan vi nok unngå 
å måtte stenge hele Studentweb over natten to ganger i året. 

Hva ønskes gjort  
Vi har behov for å kunne registere J på Enkeltemneoppt på Emne samlebilde i god tid før 
enkeltemnedagen, dvs. slik at J-en kan ligge ligge permanent på emner som kan være aktuelle 
for enkeltemneopptak. 
Løsningsforslag Vi har tre forslag til løsning, i prioritert rekkefølge. Alle løsningene vil gjøre 
at J-en på Enkeltemneoppt kan ligge permanent på aktuelle emner.  

1. Ny modulegenskap STATUS_EMNEADGANG Aktiv J/N med dato og klokkeslett for 
start 
2. Ny modulegenskap STATUS_EMNEADGANG Aktiv J/N 
3. Felt for datoperiode og klokkeslett for feltet Enkeltemneoppt på Emne samlebilde 
Vurdering av konsekvenser Både forslag 1 og 2 fordrer høy grad standardisering av tidligste 
dato for når emner kan frigjøres for enkeltemnestudenter, dvs. at modulvalget skal overstyre 
dato og ev. klokkeslett på undervisningsenhet samlebilde. 

Vi prioriterer forslag 1 (modulvalg J/N med dato og klokkeslett) foran forslag 2 (modulvalg 
(J/N) fordi førstnevnte løsningen både vil være mer robust ved at vi kan registrere dato og 
klokkeslett i god tid i forkant av enkeltemnedagen og fordi uten klokkeslett vil vi vanskelig 
kunne styre at alle emnene blir tilgjengelige i Studentweb akkurat kl. 9.  

Løsningsforslag 3 vil imidlertid også hjelpe på behovet vårt, men fordrer at vi lager et system 
for å røkte dato- og klokkeslettfelt på hvert emne, dvs. at løsningen vil være mer 
arbeidskrevende enn forslag 1 og 2. Vi har i denne omgang derfor ikke foreslått hvordan dato- 
og klokkeslett i såfall skal forholde seg til de nye klokkeslettfeltene på undervisningsenhet 
samlebilde. 
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[STW-680] Ikke tilgang til Utdanningsplan før semesteret starter Created: 03/Jun/10 
 Updated: 29/Apr/13  
Status: Open 
Project: StudentWeb2 

Component/s: utdanningsplaner  
Affects 
Version/s: 

None  

Fix Version/s: StudentWeb - ønsker  
RT ticket id: 585,274  
 
 Description     
Hei! 

Siden vi nå er inne i opptaket tildeles en del studenter studierett fra og med 2. august 2010. 
Utfra dokumentasjonen for StudentWeb skal det være slik at studenten ikke får tilgang til 
noen utdanningsplan før datoen for studierettens start er lik dagens dato (slik leser jeg det i 
allefall, "studenten må ha studierett til programmet"). 

Når jeg nå, i vår base, logger inn i StudentWeb som studenten med studentnr. 317741, får jeg 
følgende meldinger på startsiden: 
""" 
Plan ikke bekreftet for Videreutdanning i anestesisykepleie Vår 2010. 
Klikk i menyen på Semesterreg./Utd.plan for å bekrefte planen. 
Du har ikke studierett ved institusjonen Vår 2010. Siste aktive studierett 
er innenfor studieprogrammet Videreutdanning i anestesisykepleie, og denne 
går ut 31.12.2011, og har pr i dag status Aktiv student. 
""" 

Dersom jeg i menyen velger Semesterreg./Utd.plan, vil jeg få fram planens del 1, med beskjed 
om at: 
""" 
Fristen for å bekrefte utdanningsplanen for Vår 2010 var 08-feb-2010. 
""" 

Dersom jeg går inn på planens del 2, gis jeg anledning til å bekrefte (godkjenne) planen og jeg 
får til og med opp melding om at planen er lagret. Det lagres intet i FS, men fra studentens 
ståsted ser det ut til at alt er i orden, dvs. at planen er bekreftet. 

Dersom studenten FØR 2. august får logget seg på StudentWeb, vil vedkommende altså 
forledes til å tro at planen er bekreftet. For alle lokalopptakene, som er svært store, er det 
hensiktsmessig å gjøre alt arbeidet helt ferdig så snart saksbehandlingen er gjort unna. Det er 
ikke hensiktsmessig å vente med å opprette programstudenter til for eksempel i starten av 
august, for da er det 1001 andre ting som også skal gjøres. 

I betalingsmenyen er det for øvrig ikke noen knapp synlig for å generere giro. Vi har også 
krav om betalt semesteravgift før semesterregistrering kan gjennomføres. Slik studentweb ser 
ut for denne studenten her, og dermed for alle andre som blir tatt opp nå, likner det mye på det 
som vises når studentene har semesterregistrert seg, bekreftet planen og gjort alt det vi vil de 
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skal gjøre. Så er jo ikke tilfelle. 

Har vi bommet på noen innstillinger et sted eller hur, eller er det noe feil et sted? 

Øyvind Edvardsen 
Avdeling for utdanning 
Adm.bygget, B219 
Universitetet i Tromsø 
Tlf. 77 66 04 80 

 
 
 Comments     
Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 03/Jun/10 ]  
Hei! 

Vi har ikke vært bort i tilfeller tidligere med at studenter ikke skal ha tilgang til 
utdanningsplanen FØR de starter. De færreste institusjoner 
greier å være ferdig med det så tidlig. 

Jeg har testet hos oss, og ser at dersom en student har en utdanningplan så kan vedkommende 
se og endre på den før starttermin. Studenter kan i alle tilfeller endre på planen sin for 
fremtidige semestre, og får da beskjed om at planen er lagret etter å ha gjort endringer. 
Lagring av plan 
er ikke det samme som å bekrefte planen, det blir ikke opprettet planbekreftelse eller 
undervisnings- og vurderingsmeldinger før en er i datointervallet for å gjøre det. Når 
studenten ikke har studierett lenger så er det ikke mulig å gjøre endringer på planen, men 
studenten får se den. Bør det være tilsvarende for utdanningsplaner for senere semestre? Det 
vil si at de ikke kan røre utdanningsplanen før terminen den gjelder fra har startet? 

Vennlig hilsen 
Kathy 
Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 03/Jun/10 ]  
Hovedproblemet her er hva som skjer i forkant av at et studprogram starter (for en gitt 
student), ikke hva som skal skje underveis i studiet. Altså: 
i perioden mellom tidspunktet for at opptaket er gjort, studierett tildelt og utdanningsplan 
opprettet OG dato for når studieretten gjelder fra. 

Vår bekymring er at studentene kan forledes til å tro at de har bekreftet planen, når de i 
virkeligheten bare har lagret den. Nå er det jo sånn at hvis høstterminen settes til å starte 1. 
juli (slik at studentene som allerede er inne i studieløp kan semesterregistrere seg tidlig), og 
studieretten for nye studenter starter 2. august, vil den nye studenten kunne røre 
utdanningsplanen sin. Vi ønsker oss at det er startdatoen for studieretten som skal være 
avgjørende for når det blir knapper å trykke på, det vil redusere faren for misforståelser. Hva 
som skjer mellom startdato og sluttdato for studieretten er ikke vår bekymring akkurat i denne 
saken. 

Øyvind.  
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Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 31/Aug/12 ]  
StudentWebgruppe 14.06.2012: USIT skal teste om planbekreftelse lagres. 
Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 29/Apr/13 ]  
StudentWebseminar 28.-29. november 2012: 

USIT skal teste om planbekreftelsen lagres. 
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[STW-811] Omvendt virkning for feltet Planlagt slutt Created: 05/Apr/13  Updated: 05/Apr/13  
Status: Open 
Project: StudentWeb2 

Component/s: utdanningsplaner  
Affects 
Version/s: 

None  

Fix Version/s: StudentWeb - ønsker  
RT ticket id: 1,187,923  
RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1187923  
 
 Description     
Institusjon og navn på innsender: Universitetet i Oslo 
Anette Wigaard 
Dato 02.04.2013 
Bilde/Rutine/Rapport/Annet: Student samlebilde, feltet Planlagt slutt 

Begrunnelse  
Nødvendigheten av å følge opp feltet Planlagt slutt på Student samlebilde er til mer bry enn 
hjelp til å følge opp studenter som er forsinket i studieløpet. 

Beskrivelse av problemstilling 

En student med utdanningsplan som er forsinket i studiet, der kullet ikke er flyttet frem og 
planlagt slutt ikke er registrert frem i tid, som går inn i utdanningsplanen i Studentweb 
semesteret etter normert tid og semesteregistrerer seg, får 
• ikke lagt til emner 
• endre veivalg og emnene legger seg i planen etter normert tid 
• tilsynelatende lagret utdanningsplanen ved å trykke på knappen ’Lagre’ 
[U2_LAGRE_PLAN_FORTS].  

Problemet er at det ikke blir opprettet en rad i underbildet Planbekr på Student samlebilde. 

Dersom studenten går inn i planen igjen flere ganger samme semester, og trykker på knappen 
'Lagre'[U2_LAGRE_PLAN], får de meldingen "Utdanningsplanen ble lagret", uten at det blir 
opprettet planbekreftelse. 

Tilbake til startsiden i Studentweb, får studenten således varsel om at utdanningsplanen for 
inneværende semester ikke er lagret/bekreftet [SI_IKKE_BEKREFTET_P]. 

Vi opplever hvert semester at studenter ikke forstår hvorfor det ikke lar seg gjøre å legge til 
emner i planen frem i tid og særlig hvorfor det står at utdanningsplanen ikke er lagret, til tross 
for at studieretten er aktiv. 

Hva ønskes gjort: Vi ønsker at det opprettes planbekreftelse på studenter som registerer seg 
etter at normert studietid på studieprogrammet har utløpt, dvs. at de selv kan utvide 
utdanningsplanens lengde i Studentweb.  
Løsningsforslag Vi ønsker med at dersom feltet Planlagt slutt er blankt, skal virkningen være 
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den omvendte av dagens, dvs. at 
• studenten får lagt til emner/emnegrupper  
• det blir opprettet en rad med planbekreftelse når studenten lagrer/bekrefter 
utdanningsplanen. 

Vurdering av konsekvenser 
I stedet for at hver forsinkede student eller ph.d.-kandidat må kontakte administrasjonen for å 
få utvidet planen, kan studenten selv utvide den. Administrasjonen kan gå over til å benytte 
feltet Planlagt slutt til å begrense utdanningsplans lengde dersom det skulle være behov for 
det. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler: UiOs regler for 
angir minimumsprogresjon på 50 %, jf. § 7.3 Krav til en programstudent mht. tap av studierett 
og ny studierett i Forskrift om studier og eksamener ved UiO. Funksjonaliteten i 
utdanningsplanen i Studentweb som hinder studenten i å bekrefte planen etter normert tid 
strider mot UiOs reglement. Vi benytter andre verktøy for å påse at hver student får en 
realistisk utdanningsplan og vi røkter studieretter ved for eksempel inndragningsrutiner hvert 
semester. 
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[STW-809] Ønske om å endre sletting av studentweblogg til 12 mnd Created: 
05/Apr/13  Updated: 29/Apr/13  
Status: Open 
Project: StudentWeb2 

Component/s: None  
Affects 
Version/s: 

None  

Fix Version/s: StudentWeb - ønsker  
RT ticket id: 1,175,131  
 
 Description     
FSsystem – 003001 – kontroll av db-aktiviteter 

Kontroll av databasejobber har et valg som tillater sletting av studentweblogger eldre enn 6 
måneder. Pga at NTNU åpner for registrering mer enn 6 måneder før eksamensperioder, vil 
saker knyttet til oppmeldingsproblemer være vanskelig å feilsøke med denne slettingen.  

Løsningsforslag: Vi ønsker oss en jobb som sletter logginnslag eldre enn 1 år tilbake i tid i 
tillegg til eller i stedet for den eksisterende 

Vurdering av konsekvenser: Slipper problemer med feilsøking, problemer med diskplass 
eventuelt drift av egen slettejobb 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler: Ingen kjente 
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		Kandidaten nevnt i første eposten ser slik ut:



Og ser altså slik ut på studentweb:



Her viser den altså den med lavest nr.

Vi ser nå at PRIVAT er en lokal kode – er det relevant?

Er i det hele tatt usikker på hvordan dette skal vises og hvordan det bør være i den nye studentweb. Vi får ta det opp på møtet i mai.

Det første problemet er at «Arbeidsgiver/finansiering» er to ulike felter i FS og da bør enten ledeteksten endres til å vise det som faktisk vises (er det arbeidsgiver eller er det finansiering). Kanskje burde begge vært vist fram på to separate rader?

Og så er spørsmålet hvilke forekomst som skal vises: Skal den vise den med hovedfinans? Eller skal den vise siste (basert på dato) forhold? Eller vise siste med mulighet for å se alle?

Vi gjør ikke mer nummer av dette nå – og fokuserer heller på hvordan det skal se ut i SW3.

Mvh.

Øystein
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		Kommentar til Studentweb til student med studentstatus Permisjon

Jeg reagerer på meldingene som vises på hennes startside. Siden hun er i Permisjon så blir det ikke naturlig at det står:

· Du er ikke semesterregistrert våren 2013 (selvfølgelig ikke)

· Sem.avgiften er ikke betalt vår 2013 - på betalingssiden….. (selvfølgelig er ikke denne bet og det skal ikke henvises til betalingssiden)

· Plan ikke bekreftet for St.program + terminen (selvfølgelig ikke)osv.

Kan vi diskutere dette i studentweb-gruppen om hva som faktisk skal meldes når en student er registrert med Permisjon ? 
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		Institusjon og navn på innsender: Universitetet i Oslo ved Anette Wigaard
Dato: 1. februar 2013
Bilde/Rutine/Rapport/Annet: Modulvalg for Studentweb og studieelementer

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere: Ikke sendt inn som endringsønske tidligere. 

Begrunnelse: Vi har behov for en mindre sårbar administrasjon av enkeltemneordningen ved UiO

Beskrivelse av problemstilling
Bacheloremnene på UiO blir i utgangspunktet forbeholdt aktive studenter på bachelorprogrammene våre. Emnene kan imidlertid vise seg å ha ledig kapasitet etter at bachelorstudentene har gjort sine emnevalg for semesteret. Da velger vi å legge ut drøyt 300 emner i Studentweb i det vi kaller enkeltemneopptaket. Det vi si at vi på Emne samlebilde setter J i feltet Enkeltemneoppt [STATUS_EMNEADGANG]. Emnene har etteranmelding [ETTERANMELDTYPEKODE_PAMELD] DIREKTE.

Vi åpner emnene for enkeltemnestudenter kl. 9 en gitt dag hvert semester. Da er infosentrene åpne for henvendelser fra studenter som får problemer i dette først-til-mølla-racet. Det er stor pågang til emnene, vanlig er at 4000 undervisningsmeldinger blir opprettet i løpet av den første timen, og mange emner blir fulle i løpet av få minutter.

Vi har behov for en mindre sårbar løsning enn å sette inn J-en i feltet Enkeltemneoppt på alle emnene i et kort tidsrom en bestemt morgen hvert semester. Vi ønsker heller ikke å måtte passe på å fjerne J-en igjen i god tid før neste semesterregistreringsperiode. 

J-en i feltet Enkeltemneoppt på Emne samlebilde går ut i Studentweb umiddelbart. For at vi skal være sikre på at alle emnene blir tilgjengelige samtidig, stenges hele Studentweb ved UiO natten til enkeltemnedagen og frem til klokken 9. Før klokken 9, dvs. mens Studentweb er stengt, setter vi inn J-en i feltet Enkeltemneoppt på alle de aktuelle emner.

Vi syns også det er veldig uheldig og unødig ressurskrevdende å stenge hele Studentweb over natten to ganger i året av studieadministrative grunner. De nye klokkeslettfeltene for påmeldningsperiode i undervisningsenhet samlebilde (FS-klient 7.2.01 pr. januar 2013) vil delvis kunne avhjelpe noen av våre behov. Med kreativ bruk av datofeltene kan vi nok unngå å måtte stenge hele Studentweb over natten to ganger i året.

Hva ønskes gjort 
Vi har behov for å kunne registere J på Enkeltemneoppt på Emne samlebilde i god tid før enkeltemnedagen, dvs. slik at J-en kan ligge ligge permanent på emner som kan være aktuelle for enkeltemneopptak.
Løsningsforslag Vi har tre forslag til løsning, i prioritert rekkefølge. Alle løsningene vil gjøre at J-en på Enkeltemneoppt kan ligge permanent på aktuelle emner. 

1. Ny modulegenskap STATUS_EMNEADGANG Aktiv J/N med dato og klokkeslett for start
2. Ny modulegenskap STATUS_EMNEADGANG Aktiv J/N
3. Felt for datoperiode og klokkeslett for feltet Enkeltemneoppt på Emne samlebilde
Vurdering av konsekvenser Både forslag 1 og 2 fordrer høy grad standardisering av tidligste dato for når emner kan frigjøres for enkeltemnestudenter, dvs. at modulvalget skal overstyre dato og ev. klokkeslett på undervisningsenhet samlebilde.

Vi prioriterer forslag 1 (modulvalg J/N med dato og klokkeslett) foran forslag 2 (modulvalg (J/N) fordi førstnevnte løsningen både vil være mer robust ved at vi kan registrere dato og klokkeslett i god tid i forkant av enkeltemnedagen og fordi uten klokkeslett vil vi vanskelig kunne styre at alle emnene blir tilgjengelige i Studentweb akkurat kl. 9. 

Løsningsforslag 3 vil imidlertid også hjelpe på behovet vårt, men fordrer at vi lager et system for å røkte dato- og klokkeslettfelt på hvert emne, dvs. at løsningen vil være mer arbeidskrevende enn forslag 1 og 2. Vi har i denne omgang derfor ikke foreslått hvordan dato- og klokkeslett i såfall skal forholde seg til de nye klokkeslettfeltene på undervisningsenhet samlebilde.
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		Hei!

Siden vi nå er inne i opptaket tildeles en del studenter studierett fra og med 2. august 2010. Utfra dokumentasjonen for StudentWeb skal det være slik at studenten ikke får tilgang til noen utdanningsplan før datoen for studierettens start er lik dagens dato (slik leser jeg det i allefall, "studenten må ha studierett til programmet").

Når jeg nå, i vår base, logger inn i StudentWeb som studenten med studentnr. 317741, får jeg følgende meldinger på startsiden:
"""
Plan ikke bekreftet for Videreutdanning i anestesisykepleie Vår 2010.
Klikk i menyen på Semesterreg./Utd.plan for å bekrefte planen.
Du har ikke studierett ved institusjonen Vår 2010. Siste aktive studierett
er innenfor studieprogrammet Videreutdanning i anestesisykepleie, og denne
går ut 31.12.2011, og har pr i dag status Aktiv student.
"""

Dersom jeg i menyen velger Semesterreg./Utd.plan, vil jeg få fram planens del 1, med beskjed om at:
"""
Fristen for å bekrefte utdanningsplanen for Vår 2010 var 08-feb-2010.
"""

Dersom jeg går inn på planens del 2, gis jeg anledning til å bekrefte (godkjenne) planen og jeg får til og med opp melding om at planen er lagret. Det lagres intet i FS, men fra studentens ståsted ser det ut til at alt er i orden, dvs. at planen er bekreftet.

Dersom studenten FØR 2. august får logget seg på StudentWeb, vil vedkommende altså forledes til å tro at planen er bekreftet. For alle lokalopptakene, som er svært store, er det hensiktsmessig å gjøre alt arbeidet helt ferdig så snart saksbehandlingen er gjort unna. Det er ikke hensiktsmessig å vente med å opprette programstudenter til for eksempel i starten av august, for da er det 1001 andre ting som også skal gjøres.

I betalingsmenyen er det for øvrig ikke noen knapp synlig for å generere giro. Vi har også krav om betalt semesteravgift før semesterregistrering kan gjennomføres. Slik studentweb ser ut for denne studenten her, og dermed for alle andre som blir tatt opp nå, likner det mye på det som vises når studentene har semesterregistrert seg, bekreftet planen og gjort alt det vi vil de skal gjøre. Så er jo ikke tilfelle.

Har vi bommet på noen innstillinger et sted eller hur, eller er det noe feil et sted?

Øyvind Edvardsen
Avdeling for utdanning
Adm.bygget, B219
Universitetet i Tromsø
Tlf. 77 66 04 80
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		Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 03/Jun/10 ] 



		Hei!

Vi har ikke vært bort i tilfeller tidligere med at studenter ikke skal ha tilgang til utdanningsplanen FØR de starter. De færreste institusjoner
greier å være ferdig med det så tidlig.

Jeg har testet hos oss, og ser at dersom en student har en utdanningplan så kan vedkommende se og endre på den før starttermin. Studenter kan i alle tilfeller endre på planen sin for fremtidige semestre, og får da beskjed om at planen er lagret etter å ha gjort endringer. Lagring av plan
er ikke det samme som å bekrefte planen, det blir ikke opprettet planbekreftelse eller undervisnings- og vurderingsmeldinger før en er i datointervallet for å gjøre det. Når studenten ikke har studierett lenger så er det ikke mulig å gjøre endringer på planen, men studenten får se den. Bør det være tilsvarende for utdanningsplaner for senere semestre? Det vil si at de ikke kan røre utdanningsplanen før terminen den gjelder fra har startet?

Vennlig hilsen
Kathy



		Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 03/Jun/10 ] 



		Hovedproblemet her er hva som skjer i forkant av at et studprogram starter (for en gitt student), ikke hva som skal skje underveis i studiet. Altså:
i perioden mellom tidspunktet for at opptaket er gjort, studierett tildelt og utdanningsplan opprettet OG dato for når studieretten gjelder fra.

Vår bekymring er at studentene kan forledes til å tro at de har bekreftet planen, når de i virkeligheten bare har lagret den. Nå er det jo sånn at hvis høstterminen settes til å starte 1. juli (slik at studentene som allerede er inne i studieløp kan semesterregistrere seg tidlig), og studieretten for nye studenter starter 2. august, vil den nye studenten kunne røre utdanningsplanen sin. Vi ønsker oss at det er startdatoen for studieretten som skal være avgjørende for når det blir knapper å trykke på, det vil redusere faren for misforståelser. Hva som skjer mellom startdato og sluttdato for studieretten er ikke vår bekymring akkurat i denne saken.

Øyvind. 



		Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 31/Aug/12 ] 



		StudentWebgruppe 14.06.2012: USIT skal teste om planbekreftelse lagres.



		Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 29/Apr/13 ] 



		StudentWebseminar 28.-29. november 2012:

USIT skal teste om planbekreftelsen lagres.
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		Institusjon og navn på innsender: Universitetet i Oslo
Anette Wigaard
Dato 02.04.2013
Bilde/Rutine/Rapport/Annet: Student samlebilde, feltet Planlagt slutt

Begrunnelse 
Nødvendigheten av å følge opp feltet Planlagt slutt på Student samlebilde er til mer bry enn hjelp til å følge opp studenter som er forsinket i studieløpet.

Beskrivelse av problemstilling

En student med utdanningsplan som er forsinket i studiet, der kullet ikke er flyttet frem og planlagt slutt ikke er registrert frem i tid, som går inn i utdanningsplanen i Studentweb semesteret etter normert tid og semesteregistrerer seg, får
• ikke lagt til emner
• endre veivalg og emnene legger seg i planen etter normert tid
• tilsynelatende lagret utdanningsplanen ved å trykke på knappen ’Lagre’ [U2_LAGRE_PLAN_FORTS]. 

Problemet er at det ikke blir opprettet en rad i underbildet Planbekr på Student samlebilde.

Dersom studenten går inn i planen igjen flere ganger samme semester, og trykker på knappen 'Lagre'[U2_LAGRE_PLAN], får de meldingen "Utdanningsplanen ble lagret", uten at det blir opprettet planbekreftelse.

Tilbake til startsiden i Studentweb, får studenten således varsel om at utdanningsplanen for inneværende semester ikke er lagret/bekreftet [SI_IKKE_BEKREFTET_P].

Vi opplever hvert semester at studenter ikke forstår hvorfor det ikke lar seg gjøre å legge til emner i planen frem i tid og særlig hvorfor det står at utdanningsplanen ikke er lagret, til tross for at studieretten er aktiv.

Hva ønskes gjort: Vi ønsker at det opprettes planbekreftelse på studenter som registerer seg etter at normert studietid på studieprogrammet har utløpt, dvs. at de selv kan utvide utdanningsplanens lengde i Studentweb. 
Løsningsforslag Vi ønsker med at dersom feltet Planlagt slutt er blankt, skal virkningen være den omvendte av dagens, dvs. at
• studenten får lagt til emner/emnegrupper 
• det blir opprettet en rad med planbekreftelse når studenten lagrer/bekrefter utdanningsplanen.

Vurdering av konsekvenser
I stedet for at hver forsinkede student eller ph.d.-kandidat må kontakte administrasjonen for å få utvidet planen, kan studenten selv utvide den. Administrasjonen kan gå over til å benytte feltet Planlagt slutt til å begrense utdanningsplans lengde dersom det skulle være behov for det.

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler: UiOs regler for angir minimumsprogresjon på 50 %, jf. § 7.3 Krav til en programstudent mht. tap av studierett og ny studierett i Forskrift om studier og eksamener ved UiO. Funksjonaliteten i utdanningsplanen i Studentweb som hinder studenten i å bekrefte planen etter normert tid strider mot UiOs reglement. Vi benytter andre verktøy for å påse at hver student får en realistisk utdanningsplan og vi røkter studieretter ved for eksempel inndragningsrutiner hvert semester.
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		FSsystem – 003001 – kontroll av db-aktiviteter

Kontroll av databasejobber har et valg som tillater sletting av studentweblogger eldre enn 6 måneder. Pga at NTNU åpner for registrering mer enn 6 måneder før eksamensperioder, vil saker knyttet til oppmeldingsproblemer være vanskelig å feilsøke med denne slettingen. 

Løsningsforslag: Vi ønsker oss en jobb som sletter logginnslag eldre enn 1 år tilbake i tid i tillegg til eller i stedet for den eksisterende

Vurdering av konsekvenser: Slipper problemer med feilsøking, problemer med diskplass eventuelt drift av egen slettejobb

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler: Ingen kjente
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