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 Dagsorden 
 

 

1. Godkjenning av referat fra 28. januar 2015 

 

2. Status på Studentweb i prod 

 
 
3. Innkomne ønsker 

 
 

STWJS-917 Forside Info fra institusjonene 

STWJS-954 Forside Varselmelding med frist for oppdatering av 
oppgavetittel 

STWJS-929 Forside Kommende hendelser: vises frem emner uten 
frister 

STWJS-942 Aktive emner Varsel om at emnet ikke kan benyttes i noen 
utdanningsplan 

STWJS-946 Aktive emner Hvordan skal N-ganger regel for undervisning og 
vurdering virke sammen? 

STWJS-956 Aktive emner Vurderingsmeldinger: lage egen overskrift for 
OBLIG 

STWJS-980 Aktive emner Skille ut vurderingsdeler OBLIG 

STWJS-464 Min profil Ønske fra HiNT om registrering av kontonr 

STWJS-982 Mine studier Status og oversikt: Vise frem beskrivelse/url fra 
emnekomb i rammen for Planlegging av 
studieprogram 

STWJS-983 Mine studier Rutine for å slette emner uten opptak etter 
emneprioritering 

STWJS-857 Utdanningsplan Utdanningsplan: Fremvisning/varsling av ikke 
gjennomførte emner fra tidligere terminer 

STWJS-408   Ønske om å kunne angi retur-url 

 
 

4. Videre arbeid 
 

 
5. Eventuelt 
 
 

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-917
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-954
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-929
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-942
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-946
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-956
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-980
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-464
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-982
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-983
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-857
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-408


FS-15-048  Side 3 

Referat fra møte i StudentWebgruppen 6. mai 2015 

1 Godkjenning av referat fra 28. januar 2015 

 
 Referatet ble godkjent. 
 
2 Status på Studentweb i prod 

  
Det er nå 6 institusjoner som har Studentweb3 i produksjon. Det er 15 institusjoner som 
planlegger overgang i mai/juni 2015. FSAT har nylig sendt ut en ny versjon 3.1 til test, som vil 
bli lagt ut i prod når den er testet og godkjent. Versjon 3.1 inneholder mye nytt blant annet 
oppgaveinnleveringsløsning og tabellen Kommende hendelser på forsiden. 
 
UiO planlegger å teste i mai/juni og deretter avgjøre når de ønsker å bruke Studentweb3 i 
produksjon. 
 
Det kom kommentarer på at ikke alt av endringer som er vedtatt av Studentwebgruppen er 
kommet i Studentweb ennå. Årsaken til dette er at FSAT ikke har rukket alt. Det er fortsatt en 
del som gjenstår, og i den siste tiden har feilrettinger, som har kommet fra institusjoner som er i 
produksjon, blitt prioritert. 

 
 
3 Innkomne ønsker 

 
Studentwebgruppen gikk igjennom de innkomne ønskene. Etter gjennomgangen fikk alle 
muligheter til å avgi 3 stemmer. 

 
Nr. Modul Sak Kommentar  Ant. 

stemmer 

STWJS-917 Forside Info fra institusjonene Alle institusjoner ønsker 
mulighet til å kunne ha mulighet 
til å gi generell info til 
studentene. 

6 

STWJS-954 Forside Varselmelding med frist for 
oppdatering av oppgavetittel 

Dette ønskes av alle. Det 
kommer i rettet 3.1 versjon 

2 

STWJS-929 Forside Kommende hendelser: vises 
frem emner uten frister 

Siden det ikke er alle emner 
som har registrert frister i FS, vil 
dette kunne skape flere 
misforståelser. 

Utgår 

STWJS-942 Aktive emner Varsel om at emnet ikke kan 
benyttes i noen 
utdanningsplan 

Siden det ikke er mulig å få 
knyttet emner fra Aktive emner 
til emnekombinasjoner med fritt 
søk, så bør teksten endres slik 
at studenten får beskjed om at 
det ikke kunne beregnes nå. 

1 

STWJS-946 Aktive emner Hvordan skal N-ganger regel 
for undervisning og 
vurdering virke sammen? 

I dag fungerer det slik at 
dersom alle forsøk på 
undervisning er brukt opp, men 
det finnes lovlige forsøk på 
vurdering, så skal studenten 
kunne melde seg til vurdering. 
Gruppen ønsker at det fortsatt 
skal være slik. 

Utgår 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-917
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-954
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-929
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-942
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-946
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Nr. Modul Sak Kommentar  Ant. 
stemmer 

STWJS-956 Aktive emner Vurderingsmeldinger: lage 
egen overskrift for OBLIG 

Disse sakene sees under ett. 
Gruppen ble enig om at oblig-er 
skal skilles ut under egen 
overskrift. 

8 

STWJS-980 Aktive emner Skille ut vurderingsdeler 
OBLIG 

  

STWJS-464 Min profil Ønske fra HiNT om 
registrering av kontonr 

Gruppen ser HINTs behov for 
at studentene skal kunne 
registrere kontonr selv. En bør 
se på en generell løsning for 
dette i forhold til hvilke 
saksbehandlere som har 
rettigheter til å endre kontornr.  

 

STWJS-982 Mine studier Status og oversikt: Vise frem 
beskrivelse/url fra 
emnekombinasjoner i 
rammen for Planlegging av 
studieprogram 

Endre overskrift på tabellen til 
Status og oversikt. Det kan 
være vanskelig å se teksten Vis 
beskrivelse.  

2 

STWJS-983 Mine studier Rutine for å slette emner 
uten opptak etter 
emneprioritering 

Det er flere som ønsker en slik 
rutine. 

1 

STWJS-857 Utdanningsplan Utdanningsplan: 
Fremvisning/varsling av ikke 
gjennomførte emner fra 
tidligere terminer 

Det er viktig for studenter i 
sluttfasen å kunne se hvordan 
vitnemålet vil bli. Det ønskes 
mulighet for at studenter skal 
kunne skrive ut en PDF-rapport 
som ligner på FS727.001, hvor 
studenten skal kunne velge 
gruppering. 

7 

STWJS-408   Ønske om å kunne angi 
retur-url 

FSAT skal se på om det er 
mulig. 

 

 
 

 
4 Videre arbeid 

 
Studentwebgruppen har arbeidet frem mot en ny Studentweb. Dette arbeidet er snart 
ferdigstilt, så det kom spørsmpl om hva som skjer videre. FSAT har fortsatt behov for 
prioritering av endringer, slik at gruppens arbeid fortsetter. På sikt vil FSAT ha en 
gjennomgang av alle grupper og utvalg, så det kan føre til endringer i 
gruppeorganiseringen.  

 
  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-956
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-980
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-464
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-982
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-983
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-857
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-408
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5 Eventuelt 

 
Det kom flere innspill til endringer: 
1. Når en student er i sekvensen for å melde seg til et emne, så skal overskrift endres 

til emnekode og emnenavn.  
2. Fjerne teksten Velkommen på forsiden. 
3. Når en student ikke har startet semregsekvensen, så skal teksten være «Du har ikke 

startet registreringen». 
4. Når en søker etter emner, så bør fakultetslisten kun vise frem fakulteter som ha 

aktive emner., slik det er for fag. 
5. Når en klikker på lenken for begrunnelse og klage, så bør det åpnes i et nytt vindu. 
6. Ph.d. studenter overføres ikke til BIBSYS, da de i denne sammenheng ansees som 

ansatte. Det er dermed ikke aktuelt for ph.d. studenter å velge bibliotek. 
 
 
Neste møte holdes i Forskningsveien 3b. tirsdag 20. oktober kl. 10 – 15. 
 


