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1.  Godkjenning av referat fra møte 16.01.2018 

  
Referatet ble godkjent. 
 

2.  Gjennomgang av ønskelisten 

 
 
 

Nøkkel Tittel Resultat/vedtak Ansvarlig Frist 

FS-703 Mulighet for å registrere ikke-godkjent 
prøveforelesning 

Ønskes utført. Maks to rader i 
tabellen 
DR_PROVEFORELESNING.  
• Nye felt i underbildet 
Prøveforelesning: 

Løpenummer 
Dato 
kommisjonsvurdering: [datofelt] 
Resultat kommisjonsvurdering: 
ANBEFALT / IKKE ANBEFALT 
Dato 
institusjonsvurdering: [datofelt] 
Resultat institusjonsvurdering: 
GODKJENT / IKKE GODKJENT 

Det er 5 tabeller som inneholder 
koder for ulike vurderinger. 
KOMM_BEHANDL, 
KOMM_VURDERING, 
INST_BEHANDL, 
FAK_VURDERING og 
STYRE_VURDERING. Usikker 
på om en av disse kan benyttes, 
eller det må lages to nye tabeller. 
 

UNIT 11.3.2019 

FS-680 Veileder(e) inn i FS916.001 
Kandidatrapport – avtale og 
arbeidsforhold 

Inntil 5 veiledere legges til i 
kolonner. Navn, rolle og ekstern 
e-post tas med. 3 timers jobb. 

UNIT 11.3.2019 

FS-679 Ny ph.d.-rapport «disputerte 
kandidater i periode» 

Det er ønskelig med en slik 
rapport som en variant av 
958.001 , i et regnearklignende 
format.Rapporten skal benyttes i 
forbindelse med kontroll av data 
til rapportering.  
Rapport som kan kjøres for alle 
kandidater som har disputert i en 
gitt periode. Det er ønskelig å 
kjøre den for både datointervall, 
slik som i eksisterende rapport 
FS958.001 Avlagte dr.grader. 
Dette vil gi mulighet for å kjøre 
den for et eller flere semestre. 

UNIT 11.3.2019 
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Det vil også gi muligheten til å ta 
det ut pr. år, måned.  
Rapporten må kunne kjøres pr 
studieprogram og pr stedkode 
(stedkode må snakke med 
Drgrad studieprogramstudent 
institusjonsnr-faknr-instituttnr-
gruppenr). 
Rapporten skal ha mulighet til å 
inkludere både studienivå 980 
ph.d., og studienivå 990 drphilos, 
selv om studienivå 990 ikke har 
data i tidskonto og derved ikke får 
data for gjennomføringstid på 
disse. 
Rapporten må ellers inneholde 
og vise følgende: 
• Navn på kandidat (etternavn, 
fornavn) 
• Mulighet til å vise 
studentnr/fnr/fdato 
• Studieprogram 
• Stedkode og stedsnavn under 
rammen drgrad i 
studieprogramstudent 
(instnr/faknr/instituttnr/gruppenr 
studieprogramstudent) 
• Studierettperiode (startdato, 
sluttdato) 
• Veileder: hovedveileder og 
eventuelle biveiledere 
• Innleveringsdato 
• Disputasdato 
• År + semester disputert (utledet 
av disputasdato) 
• Arbeidsgiver hovedfinanskilde J 
(drkand_arbeidsforhold): 
stedkode og stedsnavn 
• Arbeidsplass hovedfinanskilde 
J: stedkode og stedsnavn 
• Finanskilde hovedfinanskilde J: 
stedkode og stedsnavn 
finanskilde 
• Finanskilde hovedfinanskilde; 
Kategorier. Følgende kategorier: 
EGEN (finansiering fra egen 
institusjon), NFR (finansiering fra 
Norges forskningsråd) og 
ANDRE 
(alle andre finansieringskilder). 
Denne variabelen hentes pr. i 
dag fra rapporten FS012.003 – 
avlagte drgrader. Den kalles der 
‘Finanskilde’.  
• Finansieringstype 
hovedfinanskilde: Kode + navn 
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• Tidsbruk brutto i år (tidsbruk fra 
oppstart studieprogram til 
innlevering, nullverdier for 990-
nivå) 
• Tidsbruk netto i år (utledet av 
tidskonto, nullverdier for 990-
nivå) 

FS-670 Digitalt ph.d.-opptak Skjemaendringer til FS8.1.2 
(flis02): 
--------------------------------------------- 
– Ny tabell 
Opptakstype_Dokumenttype 
– P Institusjonsnr_Eier N(8) NN 
– P Opptakstypekode 
(opptakstype) VC2(10) NN 
– P Dokumenttypekode 
(dokumenttype) VC2(10) NN 
– Status_Krav (J/N) VC2(1) NN 
Def N 
– Dato_Opprettet D NN 
– Saksbehinit_Opprettet 
(Saksbehandler) VC2(10) NN 
– Dato_Endret D N 
– Saksbehinit_Endret 
(Saksbehandler) VC2(10) N 
Permalink Edit Delete 
 
Skjemaendringer kommer til 
FS8.1.2 (flis02). Deretter kommer 
endringer for bildet opptakstype 
slik at det er mulig å registrere 
disse i FS.  
Venter med å implementere de 
siste endringene for søknad 
samlebilde inntil det er klart når 
dette kommer i Søknadsweb. 
 
Det er ikke ressurser til å se på 
Søknadsweb før nyttår. Det betyr 
at det nok ikke er klart for opptak 
høst 2019. 

 

UNIT  

FS-665 Databasejobb 
VEDLIKEHOLD_STUDENTSTATUS3: 
inkludere doktorgradsnivå 

Ønskelig å inkludere 
doktorgradsnivå i rutinen. Sendes 
på høring. 

UNIT 11.3.19 

FS-624 Ekstra kolonne i FS-rapport 933.001 Til FS8.1.4 kommer fakultetsnavn 
for det studieprogram studenten 
er tilknyttet med i rapporten 
FS933.001 Adresseliste kreering. 
Dette er også lagt inn som et 
visvalg. Ved lagring til fil kommer 
også institusjonsnr og fakultetsnr 
med for gitt fakultet. 

UNIT  

FS-600 Fjerne tabellen drkand_opphold I student samlebilde, undervindu 
Mobilitet, så kan en legge inn 
informasjon om 

UNIT 11.3.19 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-670?focusedCommentId=92896&page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:comment-tabpanel#comment-92896
https://jira.usit.uio.no/secure/EditComment!default.jspa?id=74605&commentId=92896
https://jira.usit.uio.no/secure/DeleteComment!default.jspa?id=74605&commentId=92896
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-600
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utenlandsopphold. Det samme 
kan også registreres i bildet 
utvekslingsperson. Av 
beredskapshensyn hadde det 
vært hensiktsmessig at det kun 
blir registrert i utvekslingsperson, 
og at denne informasjonen ble 
vist frem i student samlebilde, 
undervindu Mobilitet. 
 
KDTO sender dette på høring til 
alle institusjoner.  

FS-598 Aktive ph.d.-kandidater i SSB og DBH Saken utgår. 
 

  

FS-558 Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid (og 
litt om dr.philos.) 

Det lages en ny kode PHDKUA 
for Ph.d. i kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Denne er lagt 
inn som felleskode pr 27.9.18. 
UIB og AHO lager et notat i 
forhold til vitnemål. 

UIB/AHO  

FS-556 Digital løsning for ph.d.-avtalen 25.9.18. Denne kommer vi tilbake 
til senere 

  

FS-494 Tre filtre i FS925.001 
Samarbeidsrapport, samarbeidsavtaler 

Ferdig UNIT  

FS-471 Registrering av eksterne 
instituttstipendstillinger i bildet FINANS 

Dette er ennå ikke gjort. UNIT 
foreslår koden NFR-INSSEK. 
Denne legges inn som 
felleskode. Krever litt endring i 
funksjonalitet for feltene 
Finanskilde/Finansieringstype, 
siden det nå kan være to ulike 
koder knyttet til kilden 5901. 

UNIT 11.3.2019 

FS-467 Vitnemål og forskerskoler Saken utgår. I sak 23/14 fra UHR 
uttaler UHR etter høringsrunde 
om PHD vitnemål: 
"Flere uttaler eg skeptisk til å ta 
med forskningsopphold og 
tilhørighet til forskerskole 
ettersom dette ikke er en 
forutsetning for å få tildelt grad og 
heller ikke registreres 
systematisk. Vitnemålsgruppen 
foreslår at dette ikke tas med nå." 
NMBU har også gjort en 
vurdering og kommet til samme 
konklusjon: «Vitnemålsgrunnlaget 
(s. 3) bør kun dokumentere 
formelle krav for å oppnå graden: 
- obligatorisk opplæringsdel 
/ECTS 
- godkj. Avhandling (m/ tittel), 
prøveforelesning (m/ tittel) og 
disputas 
- Veiledere 
- Bedømmelseskomité». 
 

UNIT  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-598
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-558
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-556
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-494
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-471
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-467
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UIA er uenig i konklusjonen, men 
lar i denne omgang saken utgå. 

FS-457 Ny rapport for gjennomført 
registrering/framdriftsrapportering 

 

Det anbefales å lage en rapport 
som plukker alle aktive 
dr.gradsstudenter, og med filter 
for kunne redusere utplukket 
f.eks. i forhold til framdrift. Det vil 
senere være ønskelig å se på 
behov knyttet til Registerkort for 
Dr.gradsstudenter. 

UNIT 11.3.19 

 
 

3.  PhD i vitnemålsportalen 

 
Det var enighet om at Avhandling aldri skal vises under overskriften Andre emner. Dersom det finnes 
et avhandlingsemne, skal dette vises under overskriften Avhandling. Hvis det ikke finnes 
avhandlingsemne hentes informasjonen under overskriften Avhandling fra Innleveringsbildet. 
 

4.  Eventuelt 

 

UIO, NMBU og NTNU danner en gruppe som arbeider videre med saken "Rapportering av cotutelle 
eller fellesgrad ph.d. Når gruppen kommer med sitt første innspill til diskusjon, opprettes en ny sak i Jira 
for dette. 

 
 

Neste møte tirsdag 11. mars 2018 kl 11 – 15 i UNIT’ lokaler i Fritdjof Nansens veg 17.  
 
Deltakerne fra institusjonene møtes for samordning fra kl 10 – 12. 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-457

