
1 

 

 

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

 
FS-17-052 
 

Referat 
 

 Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer 05.09.2017 
  

Til: 
 
Camilla Haugland, UiO 
Jannike Paulsen, NTNU 
Ida Langvik, Westerdals 
Hilde Strømmen, HSN 
Geir Magne Haraldseid-Lund, HiOA 
Linda M.H. Mcguffie, HVL 
Øystein Sørvik. KHIO/AHO/MHS 
Kristine Eriksen, UIS 
Knut Løvold, CERES 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Referent:  

 
Knut Løvol, CERES   

    

 

Tid: Mandag 5. september 2017, kl 10:00 – 15:00 

Møtested: Fridtjof Nansens vei 19, møterom Ganymede 

  

  

 

   

  

  

http://www.fsat.no/veibeskrivelse/


FS-17-052  Side 2 

Referat fra møte i ekspertgruppe for opptakssystemer 9. september 2017 

 

 Dagsorden 

 
1. Presentasjon av deltakerne 

Rask presentasjon av deltakerne og lit av forventningene. Ida skal starte i jobb på 
CERES og vil komme til å gå ut av gruppa. Camilla er stedfortreder for Åshild fra 
UIO. 
 
I tillegg til denne gruppen kommer en intern CERES gruppe for opptak med 
medlemmer fra FS, SO og ASK. Det er aktuelt å ha enkelte fellesmøter med denne 
gruppen. 
 

2. Gjennomgang av mandat og arbeidsform 
Gruppen skal arbeide med å finne felles løsninger for opptak innenfor sektoren. Det 
skal foretas prioriteringer mellom de ønsker som kommer inn, og disse 
prioriteringene vi i etterkant bli diskutert med utviklerne. I den grad det er mulig vil 
ønsker også diskuteres med utvikler i forkant av møtene.  
 
Det poengteres at lokale opptak er større enn _NOM-opptaket ved institusjonene, 
men at også andre ting som utveksling, PHD og EVU gjerne håndteres via 
opptaksmodulen. 
 
Møtehyppighet 3 ganger på høst og 2 på vår. I første omgang i form av fysiske 
møter, men kan være aktuelt med nettmøter senere. 
 
Det vil fortsatt være to hovedversjoner av FS, i mars og oktober. Feilrettinger tas i 
fliser mellom dette. Disse kan også inneholde mindre funksjonsendringer. Gruppen 
vil i utgangpunktet fokusere på lokalopptak i høstversjonen og NOM i vårversjonen. 
 
Det er viktig å se på samhandlingen også mot andre moduler og tjenester, f.eks. 
utveksling, EVU, webservice, studentsweb, PHD osv. 
 
Det skal være en felles måte å sende inn ønsker på. Dissa skal sendes inn på skjema 
FS-10-150 Skjema for saker til CERES. Det er viktig at institusjonene gjør en nøye 
vurdering av de ønskene som sendes inn, dvs. gir en god beskrivelse og sier noe om 
hvilke gevinster endringene vil gi. FS har svært mange ønsker innenfor alle moduler, 
slik at utviklingsønsker må vurderes opp mot hverandre. 

 
3. Gjennomgang av ønskelisten 

Det ble ikke tid til å gå gjennom alle ønsker, samt å prioritere mellom ønskene, slik 
at dette blir gjort på neste møte. 
FS-517: Søknad samlebilde / Rapport FS101.001 Søkerliste 

Knut sjekker hvorfor endringene i vurderingsfelt og merknadsfelt kom inn. 
Alle ønsker at det skal komme visvalg for Vurderingsfeltet i rapporten. 
Institusjonene kommer med beskrivelse av hvordan feltene skal benyttes, slik at 
dette kan legges inn i dokumentasjon og feltbeskrivelsene (F2) 
Det er ønskelig at merknadsfelt og vurderingsfelt kommer med i 
historikkoverføring. Må håndteres i forhold til logging. 
Campus tas opp som eget tema på neste møte. 
 
Knut har sjekket: Feltet Vurdering het tidligere Vurdering internt og lå bak 
heleknappen i søknadsbildet. I versjon 8.0 ble feltet flyttet til øvre del av 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-517
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søknadsbildet og omdøpt til Vurdering.  Samtidig ble merknad og vurdering eksternt 
fjernet og erstattet av fanen Merknad: «Saksbehandler kan her legge til en rekke 
merknader tilknyttet behandling av søknaden. Det er også mulig å legge inn en 
lenke, f eks til eksternt tracking-system som gjelder kommunikasjon med søker. 
Dobbeltklikk på denne vil medføre at lenken åpnes i browser. Det gamle 
merknadsfeltet i øvre del av bildet er tatt vekk, men evt data i feltet er flyttet ned 
som første merknad under denne fanen. Det er også lagt til søkefelt for å muliggjøre 
søking på innhold i merknad.» 
Det ligger ingen begrunnelse for endringen, men er en endring som har til hensikt å 
bedre brukergrensesnittet i form av større fleksibilitet og ny funksjonalitet. 

 
FS-518: FS170.001: velge flere opptak av gangen, samt studieprogram for utreisende 
Ønsket er todelt . Del 1 går på mulighetene for å søke på flere steder samtidig, som i 
FS409.001. I tillegg at det skal være en tilsvarende funksjon for søk på 
studieprogram. (Søkers interne studieprogram) 
Del 2 handler om å få med studentens studieprogram som et visvalg i rapporten. 
 
Institusjonen var enig om at dette må vurderes gjennomført. Knut sjekker hvor mye 
arbeid dette er. 
 
FS-519: Endringsønske søknad samlebilde 
I søkefeltet i søknad samlebildet få en hake for å ta med kon 1. prioriteter til det 
programmet som søkes opp.  
Når de gjelder hake for ubehandlede søknader, så er det uklart for gruppen hva som 
definerer en ubehandlet sak. En søknad kan være behandlet på søknadsnivå men 
fortsatt ha ubehandlede søknadsalternativer.  
Det synes som om det er en del ulikhet i praksis for hvordan man finner disse 
studentene, og det er behov for å finne en felles praksis rundt dette. 
Det er enighet om at det er fornuftig å få på plass mulighet for å kunne velge bare 
førsteprioriteter på en studietype, slik at det i søkefeltet kommer en hake for kun 
førsteprioriteter, bak feltet Studietype. 
 
Det ser ut til å være behov for å en gjennomgang av hvordan man plukker ut 
søknader og søknadsalternativer som ikke er ferdigbehandlet, og å få dette 
presentert i en rapport. 
 
FS-520 Flere muligheter i «søknad - resultatgrunnlag» i søknad samlebilde 
Det er flere ønsker i denne saken, både i forhold til funksjonalitet og utplukk.  
En løsning for vekting og endring er av karakterer er å gi mulighet for å eksportere 
data fra resultatgrunnlag til vitnemålskalkulatoren, noe gruppen synes er en grei 
løsning. 
Det ønskes i tillegg en mulighet for å flytte alle emner eller alle emner knyttet til en 
kvalifikasjon over til venstre side av bildet, ikke bare et og et emne som i dag. Dvs. at 
det kommer en knapp for å flytte alle resultater over, og dersom det er registrert en 
kvalifikasjon, så skal det være en knapp på kvalifikasjonen som flytter over alle 
emner knyttet til denne. 
 
FS-521 Unngå automatisk tildeling av tilleggspoeng for høyere utdanning for 
resultater som er resultatutvekslet etter at hovedopptaket er kjørt. 
Det er behov for et nytt felt i Opptak samlebildet hvor dato og klokkeslett for siste 
fil til SO legges inn. Etter dette tidspunkt skal de automatiske beregningsalgoritmene 
HØY17 og HØY19 kobles fra. Institusjonene må selv legge inn dette tidspunktet, 
men algoritmene skal automatisk kobles fra uten at det er behov for å fjerne dem. 
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FS-525 Akseptanse for bruk av NVB i lokale opptak 
Det er et sterkt ønske fra institusjonene om å få på plass en akseptanse for bruk av 
NVB data i alle opptak, både NOM og lokale. I etterkant av møtet har Knut hadde 
en prat med SO, om problemstillingen. De vil sjekke jussen i dette, og vurdere om 
det må gjøres en avklaring i forhold til datatilsynet om dette, og om det er behov for 
egne behandleravtaler for dette. I tillegg må det komme på plass et system for å 
håndtere annullerte vitnemål, på samme måte som det gjøres i NOM-opptaket.  
 
FS-534 Rangeringslikhetstype ALL for lokale opptak 
UIO tar denne tilbake og vurderer på nytt behovet for denne, i forhold til nye 
opplysninger om hvor mye utviklingstid som skal til for dette. 
 
FS-535 Resultatgrunnlag, ønsker for å kunne benytte det i poengberegning 
Her var det bare siste punktet som ble behandlet da de øvrige punktene var 
behandlet i andre saker, i tillegg til at pkt. 1 lar seg løse ved å registrere 
rangeringsregelverk på en annen måte.  
Det var enighet om at snittberegningene skulle tas med til historikk.. 
 
FS-536 Eksterne resultater 
Det er ønskelig at eksterne resultater kommer med som eget dokument i FS216.001. 
Er det mulig å få rapporten FS803.001 lagt ved i denne? 
 
FS-537 Automatisk poengberegning av vitnemål fra videregående skole, lokale 
opptak 
Ønskelig med automatisk poengberegning av vitnemål også i lokale opptak, dvs. at 
det skal fungere likt med NOM-opptaket. Trolig vil det også her henge på å få 
klarert de juridiske aspektene. Når det er på plass er teknikken ikke nødvendigvis så 
vanskelig. 
 
FS-538 Ubehandlede elektroniske vitnemål fra NVB, lokale opptak  
Mye det samme som for FS-537 
 
FS-539 Informasjon om innhenting av eksterne resultater, lokale opptak 
Dette gjøres ikke i NOM heller. Det er tilstrekkelig med akseptansen. Saken utgår. 
 
FS-540 Overføring av historikk i profilfanen - søknad samlebilde 
Det er ønskelig med et valg i FS180.001 Overføring til historikk, for å slette 
kravelementene. Dette er aktuelt for institusjoner som har opptaksprøve, som må 
tas på nytt ved neste opptak. 

 
4. Resultatutvekslingen i lokalt opptak (HSN).  

Denne saken ble det ikke tid til å se på, tas på neste møte. 
 

5. Neste møte 
Torsdag 2.11.2017, CERES 
 

6. Eventuelt 
a. Bekreftelser av vitnemål og vitnemålsportalen. 

Denne saken ble det ikke tid til å se på, tas i nese møte. 
 

 
 

 


