FS-18-042-8 Obligregistrering for studenter som har trukket seg fra eksamen
Institusjon og navn på innsender.
Merk at avsender skal være Fskontaktperson

Høgskulen på Vestlandet

Dato

30.11.2017

Bilde/Rutine/Rapport/Annet

Fagpersonweb

Opprinnelig RT-id/saksdokument
dersom saken har vært behandlet
tidligere
Begrunnelse

Fylles ut av institusjonen

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe
Beskrivelse av problemstilling

Vi har fått tilbakemelding fra lærere på at det er svært
uheldig at det ikke er mulig å registrere resultat på
obligatoriske arbeidskrav i Fagpersonweb for studenter
som har trukket sin eksamensoppmelding.

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken
Hva ønskes gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag

Vi ønsker en tilsvarende funksjonalitet i Fagpersonweb
som den som finnes i bildet Godkjenning av obligatorisk
aktivitet i FS-klienten, nemlig at en kan velge å få frem
studenter som har trukket seg fra eksamen og evt. legge
inn godkjenning på disse også.
Det er en reell problemstilling at studenter som har
gjennomført obligatoriske arbeidskrav trekker seg fra
eksamen og disse skal selvsagt ha arbeidskravene
registrert som godkjent. Praksis hos oss har vært at
faglærere får lister som tas ut like etter oppmeldingsfrist og
der vil naturligvis alle som har vært oppmeldt finnes. På
den måten er det enkelt å holde oversikt og sikre at også
de som har trukket seg fra selve
eksamensgjennomføringen også får sine rettmessige
godkjenninger. Det er større fare for at disse glipper
dersom man benytter Fagpersonweb og ikke har denne
muligheten. Vi har fått tilbakemeldinger fra lærere som har
testet Fagpersonweb i høst at dette må på plass før de vil
benytte Fagpersonweb til å registrere oblig’er.
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Resultat
Hva blir gjort
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