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9. Eventuelt

1

Godkjenning av referat fra 18.10.2016

Referatet ble godkjent.
CERES skal følge opp sak 6 fra referatet.

2

Håndtering av praksisemner i Studentweb

Emner av type PRAKSIS håndteres litt annerledes enn andre emner i Studentweb, med noe
strengere parametere for oppmelding til og trekk fra undervisning.
Gruppen synes at det i utgangspunktet fungerer greit som det er nå; kommer lite henvendelser
om dette. Hvis noe skal endres, må det komme konkrete ønsker om det.
Det gjøres ingenting med dette nå. Vi avventer ny undervisningsmodul, som kan tvinge frem
noen endringer for praksisemner.
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3

Inndragning av studierett og tilgang til emner

Student som får avsluttet studierett etter 15. januar, får meldt seg til und/vurd resten av vårterminen. Tilsvarende for høst-termin etter 15. august. Denne «snille» kontrollen på studierett
har lang historie i SW.
UiO påpeker at den slår ut når det ikke er frister på undervisnings- eller vurderingsenhetene
(men hvis fristen er 1. mars og studierett går ut 1. februar, så får student meldt seg til fristen går
ut).
Gruppen ønsker likevel en strengere kontroll her. Ikke-aktiv studentstatus skal medføre at
studenten IKKE får meldt seg etter den sluttdatoen som gjelder for den ikke-aktive
studentstatusen.
4

ID-porten og taushetserklæring i Studentweb?

Taushetserklæringer håndteres ulikt fra sted til sted; ofte gjennom planinfo eller eksterne
systemer (som nettskjema).
Pålogging via ID-porten alene kan være tilstrekkelig som signatur. Eventuelle
signeringsløsning i tillegg må utvikles.
Konklusjonen er at vi avventer behov i fremtiden. De alternative løsningene fungerer inntil
videre.
5

Studentbilder i Studentweb
Studentbevisappen har gjort denne saken aktuell. Skal studenten selv kunne laste opp bilde i
Studentweb? Eller kunne se det bildet som er lagt inn i FS?
Gruppen har flere betenkeligheter med dette, flere av dem prinsipielle.
Studentbevisappen kan f.eks. bli mindre pålitelig som ID når institusjonen ikke lenger
kontrollerer hvilket bilde som brukes. Hvis student kan laste opp eget bilde, kan dette
misbrukes. Vi kan da heller ikke hindre at student laster opp «tullebilder». Kan bidra til å svekke
integriteten til appen.
Gruppen ønsker ikke å åpne for opplasting av bilder i SW.
Fremvisning av bilde er greiere, men studentwebgruppen ønsker ikke at det skal brukes
utviklingsressurser på dette. Studenten har andre måter for å se hvilket bilde som ligger i FS
(f.eks. ved å sjekke appen).

6

Mulige løsninger for betaling av semesteravgift via SW
Gruppen er positiv til en betalingsløsning som gjør at studentene kan betale semesteravgift
direkte på Studentweb, gitt at dette gjør at betalingen også kommer raskere inn på konto. Men
det bør utredes grundig, både med tanke på løsninger, kostnader og utvikling av ny
betalingsmodul.
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CERES utreder mulige løsninger og kommer tilbake med konkrete forslag. Vi avventer
imidlertid til arbeid med ny betalingsmodul er i gang.
7

RUST og oppmelding til undervisning
Dagens løsning i SW sperrer oppmelding til undervisning for studenter når de er utestengt fra
eksamen, selv om de har rett til å delta på undervisning. Det er heller ikke bare å åpne generelt
for oppmelding til undervisning i disse tilfellene, da utestengte studenter ikke nødvendigvis har
tilgang til alle typer undervisning.
Saken følges opp fra CERES, som utarbeider et notat med forskjellige forslag på hvordan dette
kan virke på bakgrunn av utestengelsestyper og lovhjemmel.

8

Ønskelisten

Saksnr

9

STWJS-1999

Modul
Aktive emner

Beskrivelse
Bedre fremvisning av
vektingsreduksjon

STWJS-1927

Utdanningsplan Tekst ved endring av veivalg

STWJS-1926

Betaling

STWJS-1922

Betaling

STWJS-1919

Studier/Forside Vise frem begrenset
studierettstatus fra
Student samlebilde

Egengenerering av faktura (ny
egenskap for fjerde fakturatype)
Summen under
«Utestående
beløp»…

Resultat
Ønsket støttes. Varsel
skal vises i emnesøk
under Aktive emner
Ønsket støttes. Tekst
etter «Oppnådde
resultater…» slettes.
Ønsket støttes.

Det aktuelle feltet har
aldri hatt noen
innvirkning på SW. Få
frem i dok. Annet gjøres
ikke.
Ønsket støttes. Legges
inn som varsel under
Meldinger.

Eventuelt

UiT:
Få frem klarere feilmeldinger, f.eks. når studenter uten studentgrunnlag forsøker å logge
seg på. Her kan det gjøres en del forbedringer, så lenge eksemplene er konkrete og det
er forutsigbart hvilken melding som skal fremvises.
Neste møte holdes torsdag 19. oktober 2017, kl. 10 – 15 på CERES.
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