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 Description     

Sak som til stadighet dukker opp, nå fra NMBU: 

En student som hadde fått studieretten sin inndratt 24.01.2017 klarte å vurderingsmelde seg til 

et emne 01.02.2017. 

Dette burde ikke være mulig da vedkommende ikke har en aktiv studierett. 

Har meldt inn noe lignende før: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2258379 [Open 

URL] 

Det burde jo være slik at når en studierett er inndratt så er den inndratt. Ut i fra det som kom 

frem i forrige sak så ligger det noen egne datosjekker i rutinen på StudentWeb med egne 

datofrister. Hvis det stemmer mener jeg at det burde ikke være nødvendig. Vi må da kunne stå 

inne for avgjørelsene vi tar med hensyn på inndragninger/avslutninger av studieretter på 

institusjonene. 

Med vennlig hilsen 

Thor Højgaard Anti 
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Svar fra Stig: 

Tror det i mange år har ligget en snill kontroll på dette i Studweb. Studieretter som inndras 

etter 15.jan får meldt seg resten av vår-terminen, og tilsvarende for høst (15-aug). 

Jeg kjenner ikke til bakgrunnen til dette. 

Jeg har foreslått 2 varianter av alternativer til dette: 

1. modulegenskap som angir om gyldig-til skal måles opp mot dagens dato. 

2. Nye felter i Semesterregistrering der institusjonene kan angi disse datogrensene selv. 

Dette bør vel isåfall opp på neste møte i ekspertgruppen, eller om prosjekteier velger løsning 

1 nå. 

– 

PO: 

Tas opp til diskusjon i Studentwebgruppen. 

Jeg tenker at enten må vi gå for løsning 1 eller gå over til en generell "streng" tolkning av 

studieretten, hvor tilgang til emner opphører umiddelbart etter siste dato for aktiv studierett. 
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