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 Description     

Fra UiT: 

1.  

Når en student trekker seg fra en eksamen så skal de ofte heller ikke følge undervisning. I 

dag er det å trekke seg fra vurdering og trekke seg fra undervisning to helt separate ting, og 

vi ser at det ofte er slik at studenter bare trekker seg fra eksamen. 

Forslag til endring: Ved trekking av vurderingsmeldinger burde studenten også få spørsmål 

om de skal trekkes fra undervisning. Gjerne med standardsvar satt inn som "ja, trekk meg". 

2. 

I dag er det slik at det å melde seg opp til emner via "Aktive Emner" lar deg melde deg til 

undervisning og eksamen i en operasjon. Oppmelding til emne via utdanningsplan er satt opp 

slik at studenten må huske å melde seg til både undervisning og eksamen i to separate 

operasjoner. 

Forslag til endring: Oppmelding på utdanningsplan satt opp lik som det på "aktive emner". 

Er det noen grunn til å ha det annerledes? 

 

 

 Comments     

Comment by Stig Benserud [ 10/Oct/17 ]  

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-2083
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D14042%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22affectedVersion%22%3D16757%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D15787%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=stigab


Pkt 2 i Desc.:  

Det er egentlig ikke helt riktig beskrevet. Aktive Emner og Utdplanen er ganske like her. 

Begge har både separate påmeldingsknapper og en samlet påmeldingsboks.  

På Aktive Emner kommer det også separate påmeldingsknapper hvis studenten har melding i 

enten und eller vurd, som f.eks er tilfelle ved søknadsemner der det er opptak.  

Tilsvarende på Utdplansiden.  

På Utdplansiden kan man også få påmeldingsboksen med påmelding til både und og vurd. 

Det skjer når man Velger inn et emne i utdplanen og den automatisk oppmeldingen ikke gikk 

igjennom av ulike årsaker.  

Ser ikke helt poenget med å endringen i pkt 2. 

STIG 
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