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FS-15-085  Side 2 

Innkalling til møte i StudentWebgruppen 20. oktober 2015 

 

 Dagsorden 
 

1. Godkjenning av referat fra 6. mai 2015 

 

2. Status på Studentweb i prod 

 
 
3. Innkomne ønsker 

 

Saksnr Modul Beskrivelse 

STWJS-1257 Utdanningsplan Hvordan skal studenweb håndtere studenter som 
er utenfor normert studietid 

STWJS-1266 Utdanningsplan Status og oversikt: begreper og sortering 

STWJS-1331 Utdanningsplan Fremvisning av emne i utdanningsplanen 

STWJS-1332 Utdanningsplan Bedre fremvisning av ikke-beståtte emner i 
utdanningsplanen 

STWJS-1336 Utdanningsplan Ikke vise frem prioritering av veivalg etter opptak 

STWJS-1337 Utdanningsplan Status og oversikt: Vise strukturen i 
emnekombinasjonshierarkiet? 

STWJS-1133 Resultater Vurdprot: vise frem klagefrist 

STWJS-1145 Resultater Tekst dersom det er så få at det ikke blir generert 
statistikk 

STWJS-1226 Resultater Fremvisning av rapporterte godkjenningssaker 

STWJS-1251 Resultater Mine resultat - Deler der heile emnet ikkje er 
bestått - forslag om å endre tabelloverskrift 

STWJS-1292 Profil Plass til personvernerklæring? 

STWJS-1146 Mine studier Ønske om å kunne fjerne lenke til melde seg opp 
utenfor planen 

STWJS-1232 Mine studier Ønske om parameter for å kunne styre om 
klasseinformasjon skal vises eller ikke 

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

STWJS-1092 Mine emner Aktive emner: sperre for at studenter skal kunne 
slette undmeldinger 

STWJS-1110 Mine emner Undmelding: Fjerne påmeldingsperiode 

STWJS-1258 Mine emner Ønske om fremvisning av mobilnr til 
praksisveiledere og fritekstfelt 

STWJS-1350 Mine emner Aktive emner: knytte emner til 
emnekombinasjoner 

STWJS-1227 Faktura Bestille papirkvittering på betalt semesteavgift 

STWJS-1291 Generelt Gjennomgang av tekster 

 
 

 
4. Eventuelt 

 

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1257
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1266
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1331
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1332
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1336
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1337
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1133
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1145
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1226
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1251
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1292
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1146
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1232
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-942
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1092
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1110
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1258
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1350
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1227
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1291
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FS-15-085-1 Innkomne ønsker til Studentwebgruppen 

 

[STWJS-1257] Hvordan skal studenweb håndtere studenter som er utenfor 

normert studietid Created: 20/Aug/15  Updated: 09/Oct/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Utdanningsplan  

Affects 

Version/s: 

None  

 

 Description     

Vi må finne ut hvordan Studentweb skal håndtere studenter som er utenfor normert studietid 

og det ikke er satt noen slutt dato eller planlagt slutt. 

I SW2 så blir ikke planbekreftelse lagret. 

Hvordan skal SW3 håndtere disse studentene i forhold til semrgsekvensen: 

 Skal utdanningsplanen tas med i sekvensen? 

 

 

 Comments     

Comment by Stig Benserud [ 20/Aug/15 ]  

Dette er implementert løsning gjennom saken STWJS-1255 : 

Planer der slutterminen har utgått skal, ifølge Kathy og tidligere regelverk, ikke få lagret noe 

Planbekreftelse, men de skal kunne endre planen.  

Kortsiktig løsning er at stud som har utgått sluttermin kommer igjennom semregutd-

sekvensen, men får ikke lagret planbekreftelse.  

OG, de får nå heller ikke grønn knapp når de logger inn på nytt. 

STIG 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1257
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1257
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12232
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=stigab
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1255
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[STWJS-1266] Status og oversikt: begreper og sortering Created: 24/Aug/15  Updated: 

12/Sep/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Utdanningsplan  

 

 Description     

Ny tabell på siden Status og oversikt.  

Diskusjon rundt begrepene emnekatergori og gruppe for valg av sortering. 

 

 

 Comments     

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 11/Sep/15 ]  

«Når det gjelder hvordan den nye Status Oversikt ser ut med mulighet for ulik sortering, ser 

det lekkert ut, og det virker. Jeg syns å huske at NTNU var opptatt av sorteringen på 

emnekategori som en slags foreløpig antydning om hvordan emnene vil bli sortert på 

vitnemålet. Jeg er ikke sikker på hvor begeistret jeg er. Vi har ikke satt emnekategori på 

samtlige emner i våre emnekombinasjoner. 

For vår del, tror jeg heller ikke at studentene vil skjønne forskjellen på "gruppe" og 

"emnekategori". Kort sagt, jeg er litt usikker. Kan dere høre hva NTNU sier? 

Hilsen 

Lena» 

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 11/Sep/15 ]  

Jeg har nå sett litt på dette og skjønner innsigelsene fra UiO. Kan dette løses på annet vis, 

f.eks. ved å vise kolonnen for emnekategori kun i de tilfeller en velger dette som 

sorteringskriterium? Også hos oss er det slik at denne sorteringen ikke brukes av alle, og den 

gir mening kun når vi skal kontrollere innhold i vitnemålsvedlegg. Mulig vi bare må utsette 

dette inntil vi lager en løsning knyttet til avslutningsfasen. 

Vi er for øvrig ikke fornøyd med sorteringsnavn ‘Gruppe’. Hva er det for noe? Det bør vel stå 

‘Emnekombinasjon’? 

Sven Erik 

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 12/Sep/15 ]  

Hva skal være default modulvalg? 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1266
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12232
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
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[STWJS-1331] Fremvisning av emne i utdanningsplanen Created: 01/Oct/15  Updated: 

09/Oct/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Utdanningsplan  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1937082  

 

 Description     

Det andre er knyttet til vedlegget. Alle emner som presenteres på denne siden tilhører samme 

emnekombinasjoen, men det gir et litt rotete inntrykk. De obligatoriske emnene har ingen 

overskrift, men emnekombinasjonsnavn på siden. Bør erstattes med overskrift. 

Emnene under er presentert med overskrifter som er satt sammen av emnekombinasjonsnavn 

og emnekategorikode. Det er et ønske om at det skal være lettere å se nyansene her. Alle 

emner i som er vist i vedlegget har samme emnekombinasjonsnavn men tilhører tre 

forskjellige emnekategorier. Det er nyansene som på en eller annen måte bør fremheves. 

Sven Erik 

 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1331
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12232
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&fixfor=12947
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1937082
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[STWJS-1332] Bedre fremvisning av ikke-beståtte emner i utdanningsplanen 
Created: 01/Oct/15  Updated: 01/Oct/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Utdanningsplan  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1937082  

 

 Description     

Vi har nå begynt presentasjon av SW3 i ulike miljø hos oss. Det er to ting som går igjen. Det 

ene er at det ikke er enkelt å se at en bør melde seg opp til emner som ikke er bestått emner i 

planen tidligere. 

 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1332
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12232
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1937082
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[STWJS-1336] Ikke vise frem prioritering av veivalg etter opptak Created: 

02/Oct/15  Updated: 09/Oct/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Utdanningsplan  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1918017  

 

 Description     

Viser til vedlagt bilde, student 730608 i vår Demobase. Studenten har lagt inn prioriterte 

lukkede veivalg, og er tatt opp på ett av disse. Da bør SW3 vise fram hva studenten er tatt opp 

på. I dette tilfelle skal det være valg som står som 1. prioritet. Godkjent veivalg er oppdatert 

mai 2014. Da er det uinteressant i 2015 hva de andre prioriteringene var. 

Mvh 

Sven Erik Sivertsen 

NTNU 

---------- 

Hei! 

Jeg er enig i at det bør stå hva studenten er tatt opp til. Når dere har veivalg, pleier dere da å 

sette start og frist dato? 

Hvis dere gjør det kunne vi ha det slik at dersom fristen har gått ut, så kan vi kun vise det som 

studenten er tatt opp til. 

Er det noen situasjoner som er slik at dere setter at studenten er tatt opp før fristen for å 

prioritere har gått ut? 

Vennlig hilsen 

Kathy

 

Jeg er enig i at det bør stå hva studenten er tatt opp til. Når dere har veivalg, pleier dere da å 

sette start og frist dato? 

Ja, men ser ikke bort fra feilregistreringer her. Det må vi stramme inn. 

Hvis dere gjør det kunne vi ha det slik at dersom fristen har gått ut, så kan vi kun vise det som 

studenten er tatt opp til. 

Ja 

Er det noen situasjoner som er slik at dere setter at studenten er tatt opp førfristen for å 

prioritere har gått ut? 

Ja 

Mvh 

Sven Erik 

 

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1336
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12232
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&fixfor=12947
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1918017
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[STWJS-1337] Status og oversikt: Vise strukturen i 

emnekombinasjonshierarkiet? Created: 05/Oct/15  Updated: 05/Oct/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Utdanningsplan  

 

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1673682  

 

 Description     

Hei. 

Student 100005 Aga Khan har følgende emnekomb-tre: 

Bachelor i teologi og misjon (228/180) 

Ex.phil. og ex.fac. (20/20) 

Minst 10 studiepoeng ST (10/10) 

20 studiepoeng gresk (20/20) 

Minst 20 studiepoeng NT hvorav minst 10 med gresk (20/20) 

NT-emne utan gresk (0) 

NT-emne med gresk (20/10) 

Minst 20 studiepoeng misjonsvitskap (20/20) 

Minst 10 studiepoeng GT (10/10) 

Inntil 30 studiepoeng valemne (78) 

Informasjonen er korrekt, men jeg skulle ønske det var presentert med et ekstra innrykk for 

emnekombinasjoner som ligger under andre emnekombinasjoner i hierarkiet. Det gjelder for 

de to gruppene med NT-emner: 

Bachelor i teologi og misjon (228/180) 

Ex.phil. og ex.fac. (20/20) 

Minst 10 studiepoeng ST (10/10) 

20 studiepoeng gresk (20/20) 

Minst 20 studiepoeng NT hvorav minst 10 med gresk (20/20) 

NT-emne utan gresk (0) 

NT-emne med gresk (20/10) 

Minst 20 studiepoeng misjonsvitskap (20/20) 

Minst 10 studiepoeng GT (10/10) 

Inntil 30 studiepoeng valemne (78) 

Slik det står nå, går det ikke tydelig fram at disse to gruppene går inn under gruppen «Minst 

20 stp NT hvorav minst 10 med gresk». 

Med vennlig hilsen 

Kjetil Røse Høybråten 

Kvalitetsleder / fungerende studiesjef 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole 

 

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1337
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1337
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12232
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1673682
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[STWJS-1133] Vurdprot: vise frem klagefrist Created: 15/Jun/15  Updated: 09/Oct/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Resultater  

 Description     

CK ønsker å få vist frem Klagefrist som er satt på vurderingsenheten.  

 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1133
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12240
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[STWJS-1145] Tekst dersom det er så få at det ikke blir generert statistikk 
Created: 19/Jun/15  Updated: 19/Jun/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Resultater  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

 Description     

Det er ønsket at studentene får en tekst/forklaring på hvorfor det ikke er generert statistikk. 

Institusjonene kan sette på en modulegenskap om hvor mange studenter det minst må være for 

at det skal genereres statistikk på siden Mine resultater. 

 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1145
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12240
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&fixfor=12947
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[STWJS-1226] Fremvisning av rapporterte godkjenningssaker Created: 

06/Aug/15  Updated: 06/Aug/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Resultater  

 

Epic Link: Mine resultater  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1878621  

 

 Description     

HiOf ønsker at også godkjenningssaker som er rapportert til Lånekassen vises i oversikten 

over hva som er sendt til dem. 

 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1226
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12240
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-358
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1878621


10 

 

[STWJS-1251] Mine resultat - Deler der heile emnet ikkje er bestått - forslag 

om å endre tabelloverskrift Created: 19/Aug/15  Updated: 19/Aug/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Resultater  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1838532  

 

 Description     

Hei, 

Vi får ein del tilbakemeldingar frå bekymra studentar som har fått bestått resultat på ein 

deleksamen, men finn resultatet under tabellen «Deler der heile emnet ikkje er bestått». 

Sensur har då ikkje falt i den andre deleksamen, men dei feiltolkar tabelloverskrifta og lurer 

på om dei ikkje har bestått den andre delen. 

Kunne tabellen ha fått ei mindre dramatisk overskrift ? Forslag: «Resultat for deler» 

Sjå på student 140412. 

Vi har satt modulegenskap KUNGYLD til N for at det skal bli enklare/raskare for studentane 

å sjå alle resultata med ein gang. 

Då blir det kanskje enno større sjanse for at tabellen «Deler der heile emnet ikkje er bestått» 

blir misforstått.. 

Helsing Gro Strand 

Rådgjevar 

Seksjon for utdanning 

HiSF 

57676192 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1251
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1251
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12240
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1838532
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[STWJS-1292] Plass til personvernerklæring? Created: 11/Sep/15  Updated: 11/Sep/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Profil  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1828712  

 

 Description     

Hei 

I Studentweb2 har vi lagt lenke til UiOs personvernerklæring 

< http://www.uio.no/om/regelverk/studier/personvernerklering/ [Open URL]> nederst på 

startsiden: 

. Personvernerklæring - Informasjon om hvordan UiO håndterer personopplysningene dine. 

I Studentweb3 savner vi et sted vi kan legge den. 

Vi tenker at den hadde passet som en lenke et sted på profilsiden, for eksempel nederst etter 

akseptansene. 

Kan vi få en tekstkodemulighet for dette? 

Hilsen 

Lena 

 

Hei 

Jeg vil bare tilføye begrunnelsen for hvorfor vi mener at vi trenger å kunne lenke til 

personverneklæringen fra Studentweb: 

Når vi samler inn opplysninger fra søkere og studenter, er vi lovpålagt etter 

personopplysningsloven § 19, 1. ledd å informere den registrerte, søkeren/studenten, om 

a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant, 

b) formålet med behandlingen, 

c) opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker, 

d) det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og 

e) annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på en best 

mulig måte, som for eksempel informasjon om retten til å kreve innsyn, jf. § 18, og retten til å 

kreve retting, jf. § 27 og 28. 

Vi trenger således egentlig også et sted i Søknadsweb å legge personvernerklæringen, men det 

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1292
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12233
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&fixfor=12947
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1828712
http://www.uio.no/om/regelverk/studier/personvernerklering/


12 

 

vil vi komme tilbake til i en separat henvendelse. 

Hilsen 

Lena 

 

 

 Comments     

Comment by Matija Puzar [ 11/Sep/15 ]  

Jeg mener at Studentweb (gjelder alle andre våre applikasjoner) ikke er et sted for dette, og at 

UiO bør kunne informere studenter om det via andre kanaler. 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=matija
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[STWJS-1146] Ønske om å kunne fjerne lenke til melde seg opp utenfor 

planen Created: 19/Jun/15  Updated: 09/Oct/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Mine studier  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1842822  

 

 Description     

Det er ønsket fra flere institusjoner å ha mulighet til å fjerne lenken om oppmelding til emner 

utenfor planen på siden Mine studier. Det kan lages som en modulegenskap. 

 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1146
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1146
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=13253
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1842822
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[STWJS-1232] Ønske om parameter for å kunne styre om klasseinformasjon 

skal vises eller ikke Created: 07/Aug/15  Updated: 17/Sep/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Mine studier  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1868152  

 

 Description     

Ønske fra DMMH: Hadde det vært mulig å llegge til en parameter "Publiser på StudentWeb" 

J/N på klassetilhørigheten til hver individuelle student? 

 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1232
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1232
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=13253
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&fixfor=12947
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1868152
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[STWJS-942] Varsel om at emnet ikke kan benyttes i noen utdanningsplan 
Created: 13/Mar/15  Updated: 17/Jul/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Mine emner  

RT ticket id: 178,299  

 

 Description     

HiM ønsker at studentene får varsel i påmeldinggssekvensen dersom emnet ikke kan benyttes 

i noen utdanningsplan. 

 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-942
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12234
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[STWJS-1092] Aktive emner: sperre for at studenter skal kunne slette 

undmeldinger Created: 23/May/15  Updated: 17/Jul/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Mine emner  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

 Description     

Hei! 

Vi har aldri lagt inn noen frister her, fordi vi ikke kjører undervisningsopptak – kun 

emneopptak. Tilgang til undervisning følger automatisk. Problemet er ikke nytt, funksjonen 

eksisterte jo i gammel studentweb, men var så lite intuitiv at det aldri ble noe problem. Fordi 

den nye weben er enklere, tydeligere – og bedre – ser jeg at dette fort kan bli et problem 

fremover. Og selv om vi kan styre dette med frister, er det allerede opprettet 

undervisningsenheter til og med 2017. I motsetning til vurderingsenheter, kan det det heller 

ikke i FS kjøres en oppdateringsrutine for frister.  

NMH ønsker muighet til å sperre for sletting av undervisningsmeldinger og modulegenskap 

for å fjerne lenke på Mine studier til aktive emner. 

Emner som studenten er tatt opp til har J i STATUS_OPPTATT 

(STUDPROGSTUD_EMNE) 

 

 

 Comments     

Comment by Stig Benserud [ 25/May/15 ]  

Skal det legges inn sperre for sletting av undervisningsmeldinger, så kan det løses på en av 

disse måtene : 

 status-felt på emnet 

 status-felt på studieprogrammet 

 modulegenskap 

Alle 3 løsningene kan ganske raskt komme i produksjon selv om et evt felt ikke er i fs-

klienten, men modulegenskap er enklest. 

STIG 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1092
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1092
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12234
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&fixfor=12947
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=stigab
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[STWJS-1110] Undmelding: Fjerne påmeldingsperiode Created: 01/Jun/15  Updated: 09/Oct/15  

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=1820147  

 

 Description     

Hei 

Vi er i SW3 og har testet en god del hvordan det ser ut når man skal søke seg til et emne, og 

vi har nå dannet oss et inntrykk av hva som kommuniserer bra og mindre bra. 

Vi ser at i emnesekvensen under trinn 1 Undervisning > Semester, at det står for eksempel 

Vår 2015 (05.01.2015 - 01.06.2015). Denne datoperioden bør absolutt fjernes, da den ikke gir 

informasjon til studenten. Vi ansatte vet at det er påmeldingsperioden, men studenten kan fort 

tro det for eksempel er undervisningsperioden. Visingen er mer til visuell støy enn til nytte. 

Når man har valgt semester for undervisning, vises påmeldingsperioden. Vi tenker at den like 

godt kan fjernes. Studenten er jo midt i registreringen. Vi må anta at studenten da ikke velger 

å komme tilbake en annen dag og søke plass. Visningen her blir således mer til visuell støy 

enn til nytte. 

Vi ser at under Aktive emner, etter at man har fått plass på undervisningen vises er 

påmeldingsperiodene. Vi foreslår at datoene fjernes, både start og frist. Disse opplysningene 

burde ikke lenger være av interesse etter at studenten har fått plass, og blir derfor mer visuell 

støy enn nytte. Se vedlagte bilde 'sw3-emner-und-datoer.PNG'. 

Hilsen 

Lena 

– 

Lena Finseth 

Seksjon for studieadministrative datasystemer (SSD) 

Avdeling for fagstøtte (AF) 

Universitetet i Oslo 

 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1110
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12234
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&fixfor=12947
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1820147
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[STWJS-1258] Ønske om fremvisning av mobilnr til praksisveiledere og 

fritekstfelt Created: 20/Aug/15  Updated: 20/Aug/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Mine emner  

 

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1820526  

 

 Description     

Vi har lagt merke til at når vi knytter en kontaktperson opp mot et praksissted «Sted 

samlebilde», så blir ikke all kontaktinformasjon synlig for studentene gjennom StudentWeb. 

Spesielt gjelder dette når en ekstern kontaktperson har to telefonnummer, nummer lagt inn i 

feltet «Mobil:» vil ikke vises for studentene i StudentWeb. Dette er uheldig da studentene ofte 

vil trenge begge nummer for å få tak i kontaktpersonen. Stedkode legges inn 

her, og kortkoden for stedet («SYKEHJEM») kommer opp ved  

siden av koden Navnet på partiet, «Praksis 1», endres ikke selv om det nå er knyttet opp mot 

en konkret stedkode. Dette må eventuelt endres manuelt, noe som blir tidkrevende med mange 

partierDette nummeret vises i StudentWeb 

Dette nummeret vises ikke i StudentWeb 26. mai 2015. Vi ønsker derfor at begge nummer 

blir synlige for studentene gjennom StudentWeb. 

Dersom det hadde vært mulig skulle vi også ønske at det fantes et felt med fritekst som ble 

synlige for studentene i StudentWeb, slik at man for eksempel kunne videreformidle 

informasjon fra praksisstedet (eksempel: «Oppmøte kl. 7:30», eller «Ta med arbeidstøy og 

innesko»). 

 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1258
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1258
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12234
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1820526
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[STWJS-1350] Aktive emner: knytte emner til emnekombinasjoner Created: 

09/Oct/15  Updated: 09/Oct/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Mine emner  

 

 Description     

I dagens versjon så får studenter tilbud om å knytte et emne de velger fra siden Aktive emner 

til utdanningsplanen. Idag velger de studieprogram og termin. Det hadde nok vært bedre om 

emnet ble knyttet til inneværende termin, men at studenten måtte velge hvilken 

emnekombinasjon emnet skal knyttes til. 

RT-1824178. 

 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1350
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12234
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[STWJS-1227] Bestille papirkvittering på betalt semesteavgift Created: 

06/Aug/15  Updated: 09/Oct/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Faktura  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1878816  

 

 Description     

UiT ønsker at studentene gis mulighet til å bestille papirkvittering i Studentweb.  

I tillegg har de annen kommentar knyttet til dette: 

"Jeg ser at når studentene semesterregistrerer seg i studentweb3 så får de spørsmål om de 

bestille semesterkvittering på papir eller bruke semesterkvitteringsapp. Jeg ser to uheldige 

ting på dette spørsmålet. 

For det første står svaret automatisk på «Ja» for bestilling av papirkvittering. Dette er 

kjempedumt. Vi vil helst at valget om å få papirkvittering skal være et aktivt valg og at 

default er at de ikke skal ha det. Slik det er nå så vil studenter som ikke tenker på dette i det 

hele tatt få papirkvittering. 

Problem nummer to er at spørsmålet kommer opp når studentene semesterregistrerer seg. Er 

det mulig å få akkurat dettes spørsmålet ut av semesterregistreringsløkka slik at det må inn på 

profil senere for å gjøre et aktivt valg om å få papirkvittering? 

Med vennlig hilsen, 

Karl-Erlend Mikalsen 

rådgiver 

UiT Norges arktiske universitet"  

RT https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1859462 

 

 

 Comments     

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 18/Aug/15 ]  

Kommentar FSAT: Første gang en får se akseptansespørsmål, så er det ikke noe default svar. 

Studenten må ta et aktivt valg. 

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 29/Sep/15 ]  

I forbindelse med fusjonsarbeidet har det kommet opp spørsmål om hvordan vi skal forholde 

oss til studenter som ikke har smarttelefon, som har Windowstelefon og de som av en eller 

annen grunn mener de må ha papirkvittering i tillegg til studentbevisappen. Det er laget en 

akseptansetype SEMKVITT for dette formålet, men vi er ikke helt fornøyd med dette. Vi 

mener det burde være en bestilling i stedet for akseptanse. 

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1227
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=13251
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1878816
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1859462
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
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Slik det fungerer med akseptanse så vil studentens valg ligge inn i FS i hele studietiden. (helt 

til vedkommende ev. ombestemmer seg) Vi vet at mange studenter det første semesteret vil 

svare ja til kvittering «for sikkerhets skyld» men det betyr vel ikke at de skal få (eller ønsker) 

papirkvittering i hele studietiden..? Vi mener at dette bør oppdateres for hvert semester for 

eksempel i form av en bestilling, ev. at akseptansen blir endret til nei etter at papirkvittering er 

sendt ut. 

Eli, HIST 

RT https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1935778 

  

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1935778
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[STWJS-1291] Gjennomgang av tekster Created: 11/Sep/15  Updated: 09/Oct/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Generelt  

 

 

 Description     

HIST: 

Se på teksten på siden Status og oversikt: Sum planlagte studiepoeng i utdanningsplanen. 

UIO: 

UiO har behov for en pålitelig, troverdig og rask Studentweb for alle våre brukere, både 

programstudenter, ph.d.-kandidater, enkeltemnestudenter, privatister, og der mange tilhører 

flere av kategoriene samtidig. 

Det er viktig for oss å unngå unødig støy i kommunikasjonen med studentene og vi er derfor 

avhengig av at Studentweb kommuniserer godt og harmonerer med vår nettinformasjon og 

våre forskrifter til enhver tid. 

Under følger en liste med tekster der vi ser vi har behov for egne redigerbare webapplikasjon 

tekstkoder for bokmål, nynorsk og engelsk, og der vi ikke ser at vi kan bruke nasjonale 

fellestekster. Tekstene må kunne html-kodes. 

De hardkodede tekstene KRITISK, VIKTIG, INFO på forsiden. 

Vi vil fjerne disse ordene, da de vil være mer til støy enn nytte. Vi mener at teksten som 

følger under kombinert med ikonet er tilstrekkelig merking. 

Innloggingssiden med Feide. Vi ønsker å endre til for eksempel "Logg inn med brukernavn og 

passord". Se RT# 1828728. 

my_studies=Mine studier 

UiO har i dag en egen portal for studenter som heter Mine studier. Vi har behov for å kunne 

endre navnet i Studentweb3 til noe annet, som for eksempel "Programmer" for å unngå 

misforståelser om hvor studenten kommer dersom de trykker på menyvalget i Studentweb. 

mineStudier_tittel=Mine studier 

Se begrunnelse over. 

aktive_emner=Aktive emner 

Menyvalget må kommunisere til studenter både med og uten utdanningsplan. "Aktive emner" 

kommuniserer ikke at det er hit man skal gå for å melde seg til et emne når man ikke har 

utdanningsplan, for eksempel våre ca. 3000 enkeltemnestudenter. Vi trenger selv kunne endre 

menyvalget til noe annet, som f.eks. "Emner". 

mineStudier_lenke_aktiveEmner=Hvis du vil melde deg til emner uten å legge dem i 

utdanningsplanen, kan du gjøre det på siden Aktive emner 

Vi tror vi vil ønske å fjerne denne teksten da det er viktig at de av våre studenter som har 

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-1291
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10750&component=12239
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utdanningsplan legger emnene i planen fordi mange av emnenes rangeringspoeng ved 

emneopptaket baserer seg på plasseringen i emnekombinasjon i planen. Vi vil heller ikke 

bruke "Aktive emner", så da trenger vi mulighet til å skrive egen tekst. 

mineStudier_lenke_aktiveEmnerUtenUtdplan=Hvis du vil melde deg til emner, kan du gjøre 

det på siden Aktive emner. 

Vi må ha gen kode siden vi ikke vil kalle menyvalget "Aktive emner". 

mineEmner_tittel=Aktive emner 

Se begrunnelse lenger oppe. Vi vil nok velge å skrive "Emner". 

semreg.stegTittel3=Aktive emner 

Se begrunnelse lenger oppe. Vi vil nok velge å skrive "Emner". 

PasswordSender_pinsending_feilet=Klarte ikke sende PIN. Vennligst sjekk utfylling eller 

kontakt studieadministrasjon 

Vi trenger å vise studentene til riktig kontaktpunkt, som på UiO heter Knutepunktet for denne 

typen saker. Vi trenger også html-mulighet. 

error_melding=Forsøk å laste siden på nytt eller logg inn på nytt. Hvis problemet vedvarer 

kontakt support. 

Vi trenger å vise studentene til riktig kontaktpunkt, som på UiO heter Knutepunktet for denne 

typen saker. Vi trenger også html-mulighet. 

error_report=Ønsker du å sende en feilrapport har du mulighet til det nedenfor. Inkludér 

gjerne informasjon om hva du gjorde før feilen oppstod 

Her trenger vi både å få vite når funksjonaliteten er på plass, samt hvor feilmeldingen går. Vi 

kan tenkes å ville endre teksten til noe som passer bedre for våre forhold. Det er heller ikke 

utenkelig at vi vil ønske fjerne denne tilbakemeldingsfunksjonen. Vi hadde en tilsvarende 

ordning i Studentweb i mange år, men fjernet den, da vår kontaktpunkt denne typen saker 

Knutepunktet. 

mineResultater_eksamensinformasjon=Vurdering 

Her ønsker vi å endre til "Vurderingsgrunnlag". 

mineResultater_kunngjoring=Kunngj. 

Her ønsker vi å endre til "Sensur publisert". 

mineResultater_avventer_kunngjoring=avventer kunngj. 

Her ønsker vi å endre til "avventer sensur". 

mineResultater_helhet_ikke_bestaatt=Deler der hele emnet ikke er bestått 

Her ser vi at vi trenger en tekst som kommuniserer bedre. Vi har ikke bestemt oss for hva 

ennå. 

mineResultater_vurdering=Vurdering 

Her ønsker vi å endre til "Semester". 
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statusOgOversikt_oversikt_studium=Oversikt over mitt studium 

Her syns vi det vil passe bedre hos oss med "Oversikt over programmet". 

statusOgOversikt_spesialisering=Spesialisering 

Her trenger vi kode. Vi må finne et ord som passer for alle de ulike begrepene vi bruker for 

retning/fordypning/spesialisering osv. Spesialisering passer ikke. 

oppdaterOgBekreft_vurdering=Vurdering 

Her vil vi skrive "Eksamen". 

oppdaterOgBekreft_informasjon=Informasjon om undervisning og vurdering 

Her vil vi skrive "Informasjon om undervisning og eksamen". 

oppdaterOgBekreft_kanIkkeLeggeTilEmnerUgyldigStudprog=Studieprogrammet er ikke 

gyldig ennå. Du kan ikke legge til emner. 

Her vil vi skrive noe som kommuniserer bedre til studentene våre. 

oppdaterOgBekreft_kanIkkeEndreVeivalgUgyldigStudprog=Studieprogrammet er ikke gyldig 

ennå. Du kan ikke endre veivalg. 

Her vil vi skrive noe som kommuniserer bedre til studentene våre. 

emailinst=E-postadresse fra institusjonen 

Her vil vi skrive noe mer konkret for UiO, som f. eks. "E-postadresse på UiO". 

kuBestilling.gruppering_f=Grupper etter fag 

Her vil vi skrive "Sortert etter fag" eller "Fagsortert" ettersom det lenger oppe på siden blir 

brukt "Sortering", jf. kuBestilling.gruppering=Sortering. 

mineEmner.vurdMeldingOppmeldt=Oppmeldt 

Her vil vi skrive "Meldt". 

vurdMelding.redigerPopupTittel=Rediger vurderingsmelding 

Her vil vi forkorte til "Rediger". 

vurdMelding.redigerDelVurdering=Rediger delvurdering 

Her vil vi forkorte til "Rediger". 

vurdMelding.oppgaveTittelOriginal=Oppgavetittel på originalspråk 

Her vil vi forkorte og skrive "Oppgavetittel". 

vurdMelding.spesialTilpasning=Spesialtilpasning 

Her tror vi at vi vil ønske å endre til "Tilrettelegging". 

vurdMelding.visDetaljerPopupTittel=Detaljer av vurdering 

Her vil vi forkorte til "Detaljer". 

vurdMelding.obligatorisk=Obligatorisk 

Her vil vi antagelig skrive "Obligatorisk aktivitet". 
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undMelding.meld=Meld til undervisning 

Her vil vi skrive "Søk plass på undervisningen". 

undMelding.melde=Meld til undervisning 

Her vil vi skrive "Søke plass på undervisningen". 

undPartiMelding.ingenLedigPlass=Ingen ledig plass 

Vi vil endre til for eksempel "Det er ingen ledige plasser på dette emnet nå. Du kan forsøke 

igjen senere, i tilfelle det frigjøres plasser." 

undMelding.kan_ikke_trekke_vm=Kan ikke trekkes før vurderingsmeldingen er trukket. 

Vi vil endre til "Du må først trekke deg fra undervisningen. Deretter kan du tekke deg fra 

eksamen." 

undMelding.meldTilUndervisning=Meld på til undervisning 

Vi vil endre til "Søk plass på undervisningen". 

leggTilFrittEmne.ferdigVurdering=Du er meldt opp til vurdering for 

Vi vil endre til "Du er meldt til eksamen for" 

leggTilEmne_velgUndVurdStudprogTermin=Vennligst velg semester for undervisning eller 

vurdering, eller velg hvor emnet skal legges inn i utdanningsplanen. 

Vi vil endre til "Velg semester for undervisning eller eksamen, eller velg hvor emnet skal 

legges inn i utdanningsplanen". 

rettigheterOgPlikterLenke_aksept=Jeg er kjent med innholdet 

Vi ønsker fortsatt muligheten til å skrive "OK". 

semreg.ikkeFullfortSemreg=Du har ikke fullført registreringen ennå. 

Her ønsker vi egen kode for vi vil fjerne denne teksten. 

semreg.ikkeFullfortFremdrift=Du har ikke fullført framdriftsrapporteringen ennå. 

Her vil vi heller skrive "Du har ikke fullført registreringen på ph.d. ennå." 

semreg.fortsettFremdriftsrapportering=Fortsett framdriftsrapportering 

Her vil vi heller skrive "Fortsett registreringen på ph.d." Flere av våre ph.d.-kandidater har 

studierett også på lavere nivå. Da er det nødvendig at de ser forskjell på de ulike nivåene. 

semreg.begynneFremdriftsrapportering=Start framdriftsrapportering 

Her vil vi heller skrive "Start registrering på ph.d." Se begrunnelse i punktet over. 

semreg.ikkeLagretRegisterkort=Registerkort har ikke blitt lagret. 

Her vil vi finne en tekst som kommuniserer bedre til studentene. Vi bruker ikke begrepet 

"registerkort" i dialog med studenter. 

 



26 

 

 

varselMeldinger.statusOgBekreft=Du har advarsler. Klikk på taben for å se dem. 

Her trenger vi å skrive en tekst som kommuniserer bedre. Dere skriver på nynorsk "Du bør sjå 

på åtvaringane". 

fuup_beskrivelse=For å spare tid kan det lønne seg å velge en ferdig utfylt utdanningsplan 

som et utgangspunkt, planene er laget studieveiledere ved ditt studium. Du kan gjøre 

endringer på planen senere. Du vil kun få tilbud om forslag når utdanningsplanen din er tom, 

dvs. når du ikke har meldt deg opp til eksamen eller undervisning. 

Her må vi skrive en annen tekst som passer for våre forhold. 

fuup_howto_trinn3=Meld deg opp til eksamen og undervisning for dette semester og bekreft 

planen 

Her vil vi endre teksten, særlig 'bekreft planen'. 

faktura_harIngenFaktura=Du har ingen fakturaer. 

Her tror vi at vi vil få behov for å skrive noe utfyllende. 

faktura_mineFakturaer=Mine fakturaer 

Her er vi usikre på om Mine fakturaer kommuniserer godt. Vi ønsker mulighet til å skrive noe 

annet. 

faktura_opprett=Opprett faktura 

Her er vi usikre på om Opprett faktura kommuniserer godt. Vi ønsker mulighet til å skrive noe 

annet. 

sporreskjema_tittelPrefix=Spørreskjema 

Denne teksten ønsker vi å kunne fjerne. 

varselmelding_gaa_til=Vil du gjøre noe med dette, følg denne lenken. 

Denne teksten ønsker vi å ha mulighet til å fjerne. 

emnekombtre_plan=Planlegging av studieprogram 

Her ønsker vi å kunne skrive "Planlegge studieløp". 

menu.oppgaveinnlevering=Oppgavelevering 

Her ønsker vi å kunne skrive "Levere oppgave til DUO" og på den måten gjøre det tydelig at 

det ikke er levering til sensur. 

 

 Comments     

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 09/Oct/15 ]  

Kommentar fra FSAT: 

Forslaget fra UiO inneholdt flere tekster hvor eneste endring var å erstatte Vurdering med 

Eksamen. Det blir laget en modulegenskap hvor en kan velge om ordet Eksamen eller 

Vurdering skal brukes, slik at disse tekstendringsforslagene er fjernet fra listen. 

Moduleegenskapen tar hensyn til små og store bokstaver, og flertallsformer av ordene. 
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