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 Dagsorden 
 

1. Godkjenning av referat fra 18. juni 2014 

 
2. Demo av det som til nå er utviklet av StudentWeb 3 

 
3. Testing av StudentWeb3 

 
4. Innkomne ønsker 

 
Nøkkel Ønske 

STWJS‐363   Rettigheter og plikter: Endre tekst på check-bokser 

STWJS‐408   Ønske om å kunne angi retur-url 

STWJS‐459  
Vurderingsmelding til privatistemner - med studentgrunnlag, 
uten studierett 

STWJS‐464   Ønske fra HiNT om registrering av kontonr 

 
 

5. Eventuelt 
 



1 

 

 

Felles studentsystem Telefon: 22852738 
USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 
Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 
0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no 

 
FS-14-078 
 

Referat 
 

 Møte i Studentwebgruppen 18.6.2014 
  

Til stede: 
 
Sven Erik Sivertsen, NTNU 
Lena Finseth, UiO 
Sara Nustad Mauland, UiS 
Nina Hafstad, HiL 
Myriam Jensvold Massaoud, HiOA 
Gro Strand, HiSF 
Anne Lise Møllmann, HiST 
Rigmor Øvstetun, HiG 
Matja Puzar, USIT 
Jon Kleiser, USIT 
Stig Benserud, USIT 
Marius Fossum, USIT 
Kathy Foss Haugen, USIT 
 
 

Forfall: 
 
Geir Vangen, USIT 
Birthe Gjerdevik, UIB 
Vibeke Braaten, UiO 
Øystein Ørnegård, UiB 
 
 
 

Referent: Kathy Foss Haugen 

Dato: 18.6.2014 
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 Dagsorden 
 

1. Godkjenning av referat fra 17.september 2013 
 

2. Demo av det som til nå er utviklet av StudentWeb 3 
 

3. Testing av StudentWeb3 
 

4. Eventuelt 
 
 
 
 

1 Godkjenning av referat fra 17. september 2013 
 
 Referatet ble godkjent. 
 
 
 
2 Demo av det som til nå er utviklet 

 
Det som til nå er utviklet ble vist frem. 
 

 
Min profil 

 Fjerne felt for semestertelefon 
 Sette felt for mobiltelefon over hjemmetelefon. 
 I ledeteksten for valg av språk bør det stå Velg målform/språk du ønsker å bli tilskrevet 

på. 
 Samtykke – vise all tekst dersom det ikke er gjort noen valg. 
 Fjerne punktum i tekst for akseptanse til overføring til Felles låneregister 

 
Siden er oversiktlig og fin.  
 

Det kom ønske om at mer informasjon om resultatutveksling sendes til institusjonene. 
 
Mine resultater 

 I pop-upen for fremvisning av statistikk før det stå hvilken år- termin statstikken gjelder 
for. Det er fordi denne statstikken ikke er den samme som vises på karakterutskrifter. 
Statistikken på karakterutskriften mmidles over de 5 siste årene. 

     
 
Karakterutskriftsbestilling 

 Fjerne termin 
 

Mine studier 
 Studierettsperiode bør ha en lengre strek. 
 I stedetfor «Velg» ha «Vis utdanningsplan» 
 Status og oversikt:  

o Fjern studium 
o Vis frem totalt antall studiepoeng som det er krav om 
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 Oppdater og Bekreft 
o Endre navn til Endre utdanningsplan 
o Ved valg av utdanningsplanelement, så vises en pop-up. Tittelen må endres slik 

at det ikke står utdanningsplanelement 
o Vis teksten «søkt undervisningsopptak» i stedetfor «søkt undervisn.» 
o I boksen «søk i frie emner» så må emnekombinasjonsnavnet vises frem. 
o På terminen vis frem at det er planlagte studiepoeng 
o Ved veivalg, samme begrep må brukes både i lenke og pop-up. I dag kan det stå 

Velg fagretning i lenken, mens i pop-upen står det velg studieretning. 
o Når studenter gjør endringer på meldinger skal det sendes kvitteringsepost til 

intern epostadresse. Det er mulig at det bør være en modulegenskap. 
 
Generelt så skal en bruke ordet semester i stedet for termin.  
 
Deltakerne er svært fornøyde med ny StudentWeb. Det en oversiktlig, luftig og ren i designen.  

 
 

3 Testing av StudentWeb3 
 
Det er opprettet en egen server for testing av StudentWeb, og institusjonenes 
demobaser er knyttet opp til den.  
 
De som drifter FS selv må åpne sine testbaser for webapplikasjonen, og i tillegg må vi 
installere alle nødvendige endringer.  
 
Alle tilbakemeldinger angående testing sendes til fs-support@usit.uio.no, de må merkes 
med SW3 for at vi skal kunne skille dem fra andre henvendelser. 
 
Det ligger mer informasjon om testing på siden: 
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/studentweb/Testplan%20StudentW
eb.html 
 
Utviklingen gjøres i sprinter og hver sprint varer normalt i 2 uker. Vi planlegger å legge 
ut ny versjon og endringsdokumentasjon etter hver sprint.  

 
 

4 Eventuelt 
 
Demonstrasjon av webservice for karakterutskrifter 
Det har blitt jobbet litt med å utvikle en webservice for produksjon av signert 
karakterutskrift i pdf. Denne kan for eksempel kalles fra StudentWeb, slik at studenten 
kan få produsert en signert karakterutskrift som kan sendes til potensielle arbeidsgivere 
eller andre. USIT har vært i kontakt med DIFI og fått vite at det nye tiltaket kan signere 
elektronisk for alle FS-institusjoner. Et alternativ er at hver institusjon har sin egen 
singatur, men da må en passe på å fornye sertifikatene før de går ut. Dersom en student 
tukler med det elektronisk signerte dokumentet, blir ikke signaturen gyldig og en vil få 
melding om det i Acrobat. Det skal jobbes videre med løsning for digital signering av 
karakterutskrift.  
 
Demo av Norex 
Nores er resultatutveksling mellom nordiske land og bruker samme webservice som 
resultatoverføring mellom norske institusjoner. Norex kan for eksempel legges inn i 
StudentWeb slik at studenter selv kan hente resultater fra utenlandske institusjoner. Det 
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blir til høsten søkt om midler fra Erasmus + for å arbeide videre med dette. I dag er 
Finlnad og Norge med på løsninger, mens Sverige, Danmark og Nederland har planer 
om å bli med. 
 
 
 
Neste møte holdes i Forskningsveien 3b. 8. oktober kl 10 – 15. 
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Sak	4	–	Innkomne	ønsker	

 Description    

Jeg stusser over teksten " Alt må bekreftes". Teksten bør fjernes. 

Til høyre for avhakingsfeltene står det "Jeg har lest og forstått innholdet". Her har vi i 
Studentweb2 lagt inn "OK" i stedet for å gjenta setningen "Jeg har lest og forstått innholdet" 
dersom det er en rekke av planinfotypene man må bekrefte. Er det NetLife som har foreslått 
en setning i stedet for det korte og greie "OK"? Setningen "Jeg har lest og forstått innholdet" 
harmonerer ikke med innledningen på siden som bl.a. sier "Har du ikke anledning til å sette 
deg inn i all informasjonen på én gang, kan du komme tilbake senere." Vi foreslår altså 
teksten OK i stedet for "Jeg har lest og forstått innholdet". Aller helst vil vi ha en tekstkode. 

Hilsen 
Lena 

Lena Finseth 
Seksjon for studieadministrative datasystemer (SSD) 
Avdeling for fagstøtte (AF) 
Universitetet i Oslo 

 
 
 Comments    

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 20/Jun/14 ]  

USIT: 

Teksten "Jeg har lest og forstått innholdet" kommer fra NetLife. Det er institusjonen som 
lager tekstene som vises, slik at en må tenke på helheten når en lager planinfotekster. 
 
 
 
 
  

[STWJS-363] Rettigheter og plikter: Endre tekst på check-bokser Created: 
20/Jun/14  Updated: 24/Sep/14  
Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: None  

Affects 
Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1530677  

Epic Link: Utdanningsplan  
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[STWJS-408] Ønske om å kunne angi retur-url Created: 08/Aug/14  Updated: 08/Aug/14  
Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: None  

Affects 
Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1545260  
 
 Description    

Hei! 
Vi har laga e «løype» der vi «tvingar» studenten gjennom ein komplett registreringsprosess.  
Siste «stopp» er StudentWeb, og nå lurer vi på om det er mogleg at vi sjølve kan legge inn 
sjølvvvald retur-url når studenten loggar ut frå StudentWeb. Vi ynskjer altså ikkje å kome 
tilbake til  innloggingssiden,  men til en annen valgt side. 
 
Mvh Marit 
------------------ 
Marit Vartdal Engeseth 
FS-ansvarleg/Rådgjevar 
------------------ 
Hei, 
Svaret er dessverre "nei". Det er ikke mulig å angi noen egendefinert retur-URL ved utlogging 
fradagens StudentWeb. 
 
Mvh, 
Jon Kleiser 
------------------- 
Hei, 
og takk for tilbakemelding. Då vil vi gjerne formidle eit ynskje om dette blir mogleg i ny 
StudentWeb  
 
Mvh Marit 
 
  



3 
 

[STWJS-459] Vurderingsmelding til privatistemner - med studentgrunnlag, 
uten studierett Created: 04/Sep/14  Updated: 04/Sep/14  
Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Mine emner  

Affects 
Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1009091  
 
 Description    

Hei 

Vi ser at studentnr 468293 og 469410 har meldt seg til emnet JUR1000 høsten 2012. Disse to 
er registrert med studentgrunnlag REA og har ingen studierett i FS. 

Tidligere har det vært slik at en student som er registrert med studentgrunnlag og ikke gsk 
skal ha en studierett for å kunne melde seg til emner, dette gjelder også privatistemner. 

Nå er det slik at alle som har et studentgrunnlag med 'J' i feltet Kan benytte StudentWeb 
(STATUS_TERMREG) kan melde seg til eksamen i JUR1000 og andre emner som har 'J' for 
privatistmelding og ellers er tilrettelagt for oppmelding via StudentWeb. 

Mvh 
Vibeke 

–  
Vibeke Braaten 
Studieavdelingen 
Universitetet i Oslo 
 
 Comments    

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 04/Sep/14 ]  

USIT:  

Vi har hatt en diskusjon med UiO om studenter med studentgrunnlag og mulighet til å melde 
seg som privatist. Saken ligger i RT som 1009091. UiO ønsker at studenter med 
studentgrunnlag ikke skal få melde seg til emner som privatist. I dag får studenter som har et 
studentgrunnlag hvor det er satt J på Kan benytte StudentWeb også meldt seg til emner hvor 
det står J for privatistmelding selv om de ikke har studierett til emnet. 

UiO ønsker altså å sperre for at studenter med studentgrunnlag ikke får melde seg som 
privatist. Før vi gjør endringer ville vi gjerne sjekke dette ut med dere, eventuelt kan vi 
diskutere dette på neste StudentWebmøte. 

Vennlig hilsen 
Kathy 
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Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 04/Sep/14 ]  

NTNU: 

Vi har prøvd å trenge inn i denne problematikken, men ser ikke helt konsekvensen av 
endinger og vil derfor være forsiktige med å si at det er ok å endre. I det hele har nok UiO et 
helt annet regime for håndtering av enkeltemneoppmeldinger, kontroll av studierettskrav og 
egen håndtering av privatister, som jeg tror det ville være fornuftig å diskutere i sin helhet. 
Bør ikke dette diskuteres i forbindelse med ny Studentweb. 

Mvh 
Sven Erik S. 
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[STWJS-464] Ønske fra HiNT om registrering av kontonr Created: 04/Sep/14  Updated: 
04/Sep/14  
Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: None  

Affects 
Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1581393  
 
 Description    

Hei! 
Vi bruker bankkontonummer til å utbetale tilskudd til studenter i praksis. Er det mulig at 
kontonummer kan legges synlig på Studentweb slik at studentene kan registrere 
kontonummeret sitt der? 

Med vennlig hilsen 

Bente Duun 
Førstekonsulent 

 
 
 Comments    

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 04/Sep/14 ]  

StudentWebgruppe 190110: ønsket nedprioriteres av UiO og saken lukkes 
 
 
.  
Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 04/Sep/14 ]  

USIT: HiNT fremmer dette forslaget på nytt 
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