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 Dagsorden 
 

1. Godkjenning av referat fra 10. oktober 2015 

 

2. Status på Studentweb 3 i produksjon. 

 
 
3. Innkomne ønsker 

 
Saksnr Modul Beskrivelse 

SWTJS-1603 Mine emner Obligatorisk valg av eksamenssted i 

studentweb 

SWTJS-1600 Mine emner Oppmelding for studenter uten gyldig 
politiattest og praksisemner 

SWTJS-1599 Mine resultater Visning og håndheving av kontroll om godkjent 
og fortsatt gyldig oblig for å få lov til å melde 

seg til vurdering 

SWTJS-1589 Semesterregistre
ring 

Endringsønske "Rettigheter og plikter" 

SWTJS-1588 Utdanningsplan Forklaring til grønn avhaking / ledetekst til 
"Status og oversikt" 

SWTJS-1564 Underv.melding Som student ønsker jeg oversikt over alle mine 

oppmøteregistreringer på en side 

SWTJS-1525 Underv.melding Visning av oppmøte: Også vise hvilke timeplanaktiviteter 
studenten IKKE er registrert med oppmøte på 

SWTJS-1462 Semesterregistre
ring 

Semreg: kvitteringsepost - vises frem undmeldinger fra 
tidligere terminer 

SWTJS-1457 Utdanningsplan Slette emne fra utdanningsplanen på tidligere 

terminer 

SWTJS-1455 Utdanningsplan Varslingved valg av emner som overlapper 

SWTJS-1417 Saksbehandler Saksbehahandlerinnlogging: gjøre Min profil tydeligere 

for saksbehandler 
SWTJS-1388 Utdanningsplan Hente timeplaninfo til kalender 

SWTJS-1366 Generelt Gjennomgang av tekster 2 

SWTJS-1363 Utdanningsplan Signere taushetserklæring 

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

SWTJS-1331 Utdanningsplan Fremvisning av emne i utdanningsplanen 

SWTJS-1292 Min profil Plass til personvernerklæring? 

SWTJS-1291 Generelt Gjennomgang av tekster 

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

SWTJS-1257 Utdanningsplan Hvordan skal studenweb håndtere studenter 

som er utenfor normert studietid 

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

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

SWTJS-1224 Veivalg Endring av veivalg - kvitteringsepost 

SWTJS-942 Utdanningsplan Varsel om at emnet ikke kan benyttes i noen 
utdanningsplan 

SWTJS-606 Spørreskjema Gjøre det mulig å lagre spørreskjema uten å levere det 
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4. Eventuelt 

4A) Status medlemmer NTNU 
4B) Status digital karakterutskrift.  

 
 
 
 

1 Godkjenning av referat fra 20. oktober 2015 

 
 Referatet ble godkjent. 
 
 
2 Status på Studentweb i produksjon 

 
Med unntak av UiO, har samtlige institusjoner gått over til StudentWeb 3. UiO kommer også til 
å gå i produksjon med den nye weben i løpet av april (merknad: 26. april).  
 

 
3 Gjennomgang av ønsker 

 

 
 

Saksnr Modul Beskrivelse Resultat 

SWTJS-1603 Mine emner Obligatorisk valg av 
eksamenssted i 

studentweb 

Sendes videre til planleggingsgruppen 
og evt. vurderingsgruppen. Strukturen 

for campus må uansett på plass før 
noe kan gjøres.  

SWTJS-1600 Mine emner Oppmelding for studenter 
uten gyldig politiattest og 

praksisemner 

Sendes til vurderingsgruppen. 

SWTJS-1599 Mine resultater Visning og håndheving av 
kontroll om godkjent og 
fortsatt gyldig oblig for å få 

lov til å melde seg til 
vurdering 

Ønsket avvises. 

SWTJS-1589 Semesterregistre
ring 

Endringsønske 
"Rettigheter og plikter" 

Vurderes som feil, og skal rettes. 

SWTJS-1588 Utdanningsplan Forklaring til grønn 

avhaking / ledetekst til 
"Status og oversikt" 

Ønsket støttes. Viktig at ikonene på 

siden er tydelige også for brukere 
med synshemninger. 

SWTJS-1564 Underv.melding Som student ønsker jeg 
oversikt over alle mine 

oppmøteregistreringer på 
en side 

Ønsket støttes. Det lages en egen 
side med oversikt over oppmøte-

registreringer. 

SWTJS-1525 Underv.melding Visning av oppmøte: Også vise 
hvilke timeplanaktiviteter studenten 

IKKE er registrert med oppmøte på 

Ønsket støttes. Det skal ikke hentes 
fra noe annet sted enn «Oppmøte på 

und.» 
 

SWTJS-1462 Semesterregistre
ring 

Semreg: kvitteringsepost - vises frem 
undmeldinger fra tidligere terminer 

Ønsket støttes. Setninger «Ikke 
und.meldt» skal fjernes. Endres til 

«Under semesterregistreringen ble du 
meldt til:» 
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SWTJS-1457 Utdanningsplan Slette emne fra 

utdanningsplanen på 
tidligere terminer 

Ønsket støttes. Slettingen gjelder 

ikke-obligatoriske, ikke-avlagte emner. 
 

SWTJS-1455 Utdanningsplan Varsling ved valg av emner 
som overlapper 

Ønsket avvises. Bør kunne løses i 
utdanningsplanen. 

SWTJS-1417 Saksbehandler Saksbehahandlerinnlogging: gjøre 

Min profil tydeligere for 
saksbehandler 

Ble ikke prioritert, men ligger fortsatt 

på ønskelisten. 

SWTJS-1388 Utdanningsplan Hente timeplaninfo til 
kalender 

Ønsket avvises. 

SWTJS-1366 Generelt Gjennomgang av tekster 2 Saken tas opp på neste møte. FSAT 

undersøker status for forslagene til 
tekster. Mye er nok allerede endret. 

SWTJS-1363 Utdanningsplan Signere taushetserklæring Saken legges på is inntil videre. 

SWTJS-1337 Utdanningsplan Status og oversikt: Vise 
strukturen i 
emnekombinasjonshierarki

et? 

Ønsket støttes. Forslag til løsning er 
at «Status og oversikt» fyller hele 
bredden, mens dagens høyre-kolonne 

vises som ekspansjon ved klikk. 
 

SWTJS-1331 Utdanningsplan Fremvisning av 
emnekombinasjon og -

status i utdanningsplanen 

Ønsket støttes. Det legges opp til 
endret visning, med emnekomb. som 

kolonneoverskrifter i stedet for venstre 
kolonne. 
 

SWTJS-1292 Min profil Plass til 

personvernerklæring? 

Ønsket støttes. 

 

SWTJS-1291 Generelt Gjennomgang av tekster Se SWTJS-1366. 

SWTJS-1258 Mine emner Ønske om fremvisning av 

mobilnr til praksisveiledere 
og fritekstfelt 

Saken legges på is til ny 

undervisningsmodul er klar, da denne 
uansett vil medføre en god del 
endringer for hvordan dette 

presenteres. 

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

Hele sluttfasen av studiet må sees i 
sammenheng. Kan være tema for et 
eget møte. FSAT følger opp saken. 

SWTJS-1251 Mine resultater Mine resultat - Deler der 

heile emnet ikkje er bestått 
- forslag om å endre 
tabelloverskrift 

Ønsket støttes. Utplukk i tabellen og 

overskrift endres til «Deler der samlet 
resultat ikke er beregnet». 
 

SWTJS-1232 Mine studier Ønske om parameter for å 

kunne styre om 
klasseinformasjon skal 
vises eller ikke 

Ønsket avvises. 

SWTJS-1224 Veivalg Endring av veivalg - 

kvitteringsepost 

Avventer en generell gjennomgang av 

hva slags e-poster som skal sendes 
fra SW, og når de skal sendes. 

SWTJS-942 Utdanningsplan Varsel om at emnet ikke 
kan benyttes i noen 

utdanningsplan 

Ønsket avvises, men FSAT ser på om 
teksten kan forbedres.  

SWTJS-606 Spørreskjema Gjøre det mulig å lagre 
spørreskjema uten å levere det 

Ønsket avvises. 

 
 

 
4 Eventuelt 

 
4A: 
Etter fusjoner, så har NTNU for tiden 3 medlemmer i gruppen (fra gamle NTNU, 
HiST og HiG). Brukermedvirkning vil være et sentralt tema på det kommende 
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kontaktforumet i København, og i etterkant av dette vil det bli sett på organisering av 
ekspertgruppene. Inntil noe annet er bestemt, fortsetter gruppen med den 
sammensetningen som opprinnelig er oppnevnt. 
 
4B: 
UiO spurte om status for karakterutskrift med digital signatur. Det gjenstår små 
tekniske detaljer før løsningen kan rulles ut. Bl.a. avventet vi innkjøp av en server ved 
USIT. 
 

 
 
 
Neste møte holdes tirsdag 18. oktober 2016, kl. 10 – 15. 
 


