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1 Godkjenning av referat fra 13. mai 2013 

 
 Referatet ble godkjent. 
 
 
2 Resultatutveksling mellom norske institusjoner 

 
USIT har laget en overføring for å hente resultater mellom institusjoner. Løsningen har vært i 
test ved HIST og NTNU. 
 
Det er laget en egen akseptanse er laget for henting av resultater. Studenten skal samtykke til 
overføring. 
 
Studenten skal ha innsyn i alle eksterne resultater som er hentet fra andre institusjoner 
 
Skal studenten kunne søke om innpassing gjennom StudentWeb basert på emner som allerede 
er overført?  Dette er en sak for senere, da dette henger sammen med arkivsystem og elektronisk 
saksflyt.  
 
Alt som angår søknadsprosess blir liggende på ønskelisten til et senere tidspunkt. 

 
 

3 Registrering av kontaktperson i StudentWeb 

 

 Det opprettes kun ett felt hvor studenten skal skrive inn informasjon om 
kontaktperson.  

 Det skal være frivillig for institusjoner å benytte dette og det skal være frivillig 
for studenter om de ønsker å oppgi kontaktperson.  

 Registreringer slettes automatisk etter 15 måneder. 

 Det var ingen sterke synspunkter om kontaktperson skulle være en egen side 
eller om det skulle legges til adressesiden. Gruppen ble enig om at det legges til 
adressesiden, da vi trodde at det ville være den enkleste løsningen teknisk sett. I 
ettertid har det imidlertid vist seg at det likevel ikke var så enkelt, og det lages 
derfor en egen side.  
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 Ha med en setning om bruk av kontaktpersonopplysninger, til orientering for 
studenten, samt info om 15 måneders lagring. 

 Studenten kan oppgi  navn og mobil-/telefonnummer.  
 

 
 

4 Semesterregistrering 

 
Skal spørreundersøkelser kunne legges inn som en obligatorisk del av 
semesterregistreringen? 
 
UiO ønsker at spørreundersøkelser tas ut av semesterregistreringssekvensen, for at 
sekvensen skal bli obligatorisk. 
 
UIB mener at man bør kunne lage undersøkelser som er obligatorisk i 
semesterregistreringen. 

 
Konklusjon: 
Alt i semesterregistreringssekvensen er obligatorisk. Hvis en spørreundersøkelse legges 
inn i sekvensen, blir den også påkrevd for at studenten skal være semesterregistrert. I 
tillegg lages det en oppgaveliste over ting institusjonen ønsker at studenten gjør, men 
som ikke er påkrevd i forhold til semesterregistreringen. 
 
 

5 Demo av StudentWeb 3 

 
Det som til nå er utviklet ble vist frem. USIT jobber for å få til en løsning slik at 
institusjonene kan få teste StudentWeb med egne data. 
 
Kommentarer til demonstrasjonen 
 
Karakterutskriftsbestilling: 

 Det kom ønske om å synliggjøre kvittering for at bestillingen er sendt. Ett 
forslag er å flytte brukeren direkte til kvitteringssiden etter å ha trykket på 
«Bestill».  

 Det kom ønske om at studenter skal kunne bestille karakterutskrift for emner 
lavere enn 070. 

 Vis frem dato for siste endring av bestillingen. 

 Ny overskrift: Adresse. Info om semesteradresse, med lenke til evt. annen 
adresse (hjemstedsadresse). 

 Modulegenskap om hjemstedsadresse skal vises frem. Dersom den vises, kan 
studenten velge mellom semester- og hjemstedsadresse.  

 Studenten må få beskjed om at karakterutskriften kun tar med emner fra egen 
institusjon. Det vil si at resultater som er hentet fra andre institusjoner ikke blir 
med. 

 Ved spørsmål om det skulle være mulig å slette en bestilling, svarte gruppen nei. 
 
Utdanningsplan – Status og oversikt 

 Utviklerne presenterte et forslag om hvordan en kan grafisk vise frem status på 
utdanningsplanen. Det kan gjøres på tilsvarende måte som det er gjort i det nye 
utdanningsplanbildet. Gruppen syns dette var et godt forslag.  
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 Det kom forslag om å lage en utskriftsvennlig variant av utdanningsplanen. 
 
Utdanningsplan – Oppdater og bekreft: 
 

 Det kom forslag om «Veivalg»-boksen bør gjøres større slik at hele navnet på 
studieretningen/spesialiseringen vises. 

 For veivalg som åpnes i fremtiden så kom det ønske om at studentene skulle få 
se hva de senere kunne velge.  

 Beskrivelsesfelt for emnekombinasjon fra FS (maks 4000 tegn) bør komme 
frem. 

 I kolonnen «Gruppe» (altså emnekombinasjon) så kan overskriften fjernes.. La 
den stå tom. 

 Når studenten skal velge emner, så er det fint om emner som allerede er lagt i 
planen også vises slik at studenten lettere ser hva som er valgt og hva som bør 
velges inn fra de ulike emnekombinasjonene. 

 
«Mine emner»: 
 

 Flott side 

 Legge varsel om manglende melding til overskriften for hvert emne. 

 Fint hvis det kan være et tydelig skille mellom undervisningsmeldinger hvor 
status er Søkt eller Opptatt. 

 
Gruppen ønsker å få tilsendt skjermdumper av det som ble vist frem. Det ble gjort 20. 
september. 
 
 

6 Eventuelt 

 
En sak til eventuelt: UiOs problem med kapasitet på StudentWeb under 
«Enkeltemnedager».  Når vi utvikler StudentWeb3 bør vi ha fokus på at applikasjonen 
kan håndtere stor pågang. 
 
 
Neste møte holdes i Forskningsveien 3b. 28. november kl 10 – 15. 
 
 
 
 
 


