
[FS-541] AVKRYSNINGER I NETTSØKNADEN, OG OVERFØRING AV 

INFORMASJON TIL FS. Created: 20/Jul/17  Updated: 19/Jan/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Prioritert ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  NTNU 

 

Attachments:  Kobling mellom nettsøknad og søknad samlebilde.docx     SO-2017-

Kravspec-4.0.doc      

 

 Description     

Vi opplever at det er manglende overføring av informasjonen som søkere krysser av for i 

nettsøknaden og hva vi finner i FS. 

Gjelder avkrysninger av utdanningsbakgrunn, avkrysninger av regionale kvoter. 

Alle slike opplysninger som søkeren krysser av for, må overføres til FS, det er ikke holdbart 

og alt for tidkrevende, at man må inn på SO-sider som blå-sider. 

 

 

 Comments     

Comment by Knut Løvold [ 08/Nov/17 ]  

Møte 2.11.17:  

• En del av opplysningene som legges inn i nettsøknaden kommer ikke over til FS.  

1. Regionale kvoter 

2. Utdanningsbakgrunn 

Det var ikke helt klart hvilken informasjon som manglet. Institusjonene undersøker og gir 

tilbakemelding 

Comment by Knut Løvold [ 05/Dec/17 ]  
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Møte 5.12.17: Det er behov for å se nærmere på hva det er som registreres i nettsøknaden, 

hvordan det registreres og hvordan det skal komme over til FS. Det er ulike typer av 

informasjon som registreres i nettsøknaden, f.eks. kvote, forbedringer eller tilleggspoeng. 

Noe av dette er generelt for søknad eller søknadsalternativ, mens andre ting kan være 

spesifikt for et søknadsalternativ. 

Det er også behov for å sjekke registrering av søkergrunnlag Norsk, Utenlandsk, IB, Steiner, 

hvordan det registreres og kommer over til FS. Litt av problemet er at gruppene ikke er 

gjensidig utelukkende, og at det ser ut som om alle norske også kommer over som nordisk. 

Comment by Kari Helene Tofsrud [ 12/Dec/17 ]  

Vi importerer alt vi får av SO inn i tabellen sokersporsmal. Dokumentasjon på hva som 

sendes fra SO finnes i kravspekken. Se punkt 4.7.21 Søkerspørsmål SO-2017-Kravspec-

4.0.doc  

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=kariht
https://jira.usit.uio.no/secure/attachment/21545/21545_SO-2017-Kravspec-4.0.doc
https://jira.usit.uio.no/secure/attachment/21545/21545_SO-2017-Kravspec-4.0.doc
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[FS-518] Endringsønske: FS170.001: velge flere opptak av gangen, samt 

studieprogram for utreisende Created: 19/May/17  Updated: 18/Jan/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Prioritert ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UIO 

 

Attachments:  FS-17-004-31 UiO-studieprogram-stedvalg-170001.doc      

RT ticket id: 221,236  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=221236  

Sprint: Prioriterte saker 

 

 Description     

Fakultetene og studieprogrammene ønsker å kunne se hvilke avtaler studentene deres søker 

på, uavhengig av hvilke utvekslingsopptak (UT-%) de har søkt på og uavhengig av hvem 

som eier avtalen. 

Søkerlisten 170.001 viser enten søkere for alle opptak eller for ett og ett opptak av gangen. 

Søkerlisten har ingen funksjonalitet for å kunne se hvor søkerne til utreiseprogrammer hører 

hjemme ved UiO. For de som jobber med utveksling, er det aktuelt å se og sende e-post til 

alle søkere som har aktiv studierett på studieprogram knyttet til det stedet de jobber for, men 

bare til et gitt utplukk av opptakene (ie UT-%) som er tilgjengelig i rapporten.  

Legge på mulighet til å hake av for å se søkere til flere opptak av gangen. 

Legge til mulighet for å velge søkers interne studieprogram/stedkode for søkers interne 

studieprogram. 

 

 

 Comments     

Comment by Knut Løvold [ 05/Sep/17 ]  

Møte 5.9.17:Ønsket er todelt . Del 1 går på mulighetene for å søke på flere steder samtidig, 

som i FS409.001. I tillegg at det skal være en tilsvarende funksjon for søk på studieprogram. 
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(Søkers interne studieprogram) 

Del 2 handler om å få med studentens studieprogram som et visvalg i rapporten. 

Institusjonen var enig om at dette må vurderes gjennomført. Knut sjekker hvor mye arbeid 

dette er. 

Comment by Knut Løvold [ 06/Dec/17 ]  

Møte 5.12.17: Saken prioriteres ikke, men legges på plukklisten over saker som kan tas ved 

anledning. 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov


[FS-521] Unngå automatisk tildeling av tilleggspoeng for høyere utdanning 

for resultater som er resultatutvekslet etter at hovedopptaket er kjørt Created: 

19/May/17  Updated: 28/Dec/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Prioritert ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  Improvement  Priority:  Minor  

Reporter:  Myriam Jensvold 

Massaoud  

Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Sprint: Prioriterte saker 

 

 Description     

From: Knut Løvold 

>Sent: Thursday, July 21, 2016 8:20 AM 

>To: fs-opptak@fsat.no 

>Subject: Behandling av søkere etter hovedopptaket 

> 

>Vi har fått en henvendelse fra UIO på dette: 

> 

>«Vi sitter nå med begrunnelsesfasen og retter poengsummer for søkere  

>hvor vi har gjort feil. Vi har da oppdaget at FS når vi trykker fullfør  

>etter retting automatisk tildeler tilleggspoeng for høyere utdanning  

>for resultater som er resultatutvekslet etter at hovedopptaket er  

>kjørt. I henhold til saksbehandlingsrutinene skal jo ikke dokumentasjon  

>etter opptaket tas med dersom det ikke skyldes en feil fra oss, noe som  

>ikke er tilfellet for disse sakene. Dette gir feil poengsum for søkere  

>som vi retter. Det kan gi både feilaktige tilbud i suppleringsopptaket  

>og feil plassering på venteliste. « 

> 

>Dessverre får vi ikke gjort noe endringer i FS på dette nå, men en  

>mulig løsning for å håndtere dette nå er å fjerne de automatiske  

>poengalgoritmene 
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>HØY17 og HØY19 fra de atomiske poengtypene, for eksempel HØY NOM og  

>evt. andre som inngår i opptaket. 

DoD: 

få en varig løsning på at søkere ikke skal få automatisk tildelt tilleggspoeng for høyere 

utdanning for resultater som er resultatutvekslet etter at hovedopptaket er kjørt 

 

 

 Comments     

Comment by Knut Løvold [ 07/Sep/17 ]  

Møte 5.9.2017: Det er behov for et nytt felt i Opptak samlebildet hvor dato og klokkeslett for 

siste fil til SO legges inn. Etter dette tidspunkt skal de automatiske beregningsalgoritmene 

HØY17 og HØY19 kobles fra. Institusjonene må selv legge inn dette tidspunktet, men 

algoritmene skal automatisk kobles fra uten at det er behov for å fjerne dem. 

Comment by Knut Løvold [ 06/Dec/17 ]  

Møte 05.12.17: Saken prioriteres ikke, men legges på plukklisten over saker som kan tas ved 

anledning. 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov


[FS-535] Resultatgrunnlag, ønsker for å kunne benytte det i poengberegning 
Created: 19/Jul/17  Updated: 28/Dec/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Prioritert ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  NTNU 

 

Sprint: Prioriterte saker 

 

 Description     

Ønsker mulighet for å ha flere kvalgrunnlag aktive samtidig 

Ønsker mulighet til å velge alle emner (overføring av alle emner) kun via en knapp 

Har bachelorgrad JA Ønsker mulighet til å velge vis innhold i grad/vis hvilke 

emner/utdanning som inngår i grad (både intern og ekstern utdanning som inngår) på lik linje 

med slik det vises i person eksternstudium. 

Ønsker at poengsummen automatisk skal registreres i feltet poeng i fanene Poeng, og ikke 

bare i feltet karakter i fanen Profil 

Ønsker at de emnene som vi velger inn i snittberegningen skal være med i opplysningene 

som overføres til søknad samlebilde historikk 

 

 

 Comments     

Comment by Knut Løvold [ 07/Sep/17 ]  

Møte 5.9.2017: Her var det bare siste punktet som ble behandlet da de øvrige punktene var 

behandlet i andre saker, i tillegg til at pkt. 1 lar seg løse ved å registrere rangeringsregelverk 

på en annen måte.  

Det var enighet om at snittberegningene skulle tas med til historikk.. 

Comment by Knut Løvold [ 06/Dec/17 ]  

Møte 5.12.17: Saken prioriteres ikke, men legges på plukklisten over saker som kan tas ved 

anledning. 
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[FS-536] FS216.001 Eksterne resultater Created: 19/Jul/17  Updated: 06/Dec/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Prioritert ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

 

 Description     

Utvide rapporten med at også eksterne resultater hentes som et eget dokument til 

søkermappene 

 

 

 Comments     

Comment by Knut Løvold [ 07/Sep/17 ]  

Møte 5.9.2017: Det er ønskelig at eksterne resultater kommer med som eget dokument i 

FS216.001. Er det mulig å få rapporten FS803.001 lagt ved i denne? 

Comment by Knut Løvold [ 06/Dec/17 ]  

Møte 5.12.17: Saken prioriteres ikke, men legges på plukklisten over saker som kan tas ved 

anledning. 
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[FS-540] Overføring av historikk i profilfanen - søknad samlebilde Created: 

19/Jul/17  Updated: 06/Dec/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Prioritert ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  Westerdals 

 

Attachments:  Overføring av historikk i profilfanen - søknad samlebilde.docx      

RT ticket id: 229,192  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=229192  

 

 Description     

I opptak på WOACT har flere av studieprogrammene krav om bestått opptaksprøve. Vi har 

også mange søkere som søker flere år på rad dersom de ikke komme inn på første forsøk. For 

hvert år må de vurderes på nytt, det er derfor ønskelig at alle registreringer i profilkravet 

også står som blanke.  

Alle søknader må vurderes på nytt hvert år og profilkravet brukes som en del av 

ferdigbehandlingen. Dersom det ligger en status på søker fra før, kan det skape forvirring og 

ende med at søker får feilsatt status. Det kan gjøre det enklere om det ligger en datering på 

når status ble satt sist, men vi kan ikke se at dette er registrert noe sted per i dag. 

Når man overfører forrige opptak til historikk og velger 'Ugyldiggjør fagprofil' vil det settes 

N på alle krav, slik at de kan behandles på nytt ved senere anledninger. 

Når en søknad overføres til historikk settes alle kravene som er behandlet via søknaden til N 

(profilkrav er knyttet til person, ikke søknad). De som har vært behandlet tidligere får da en 

N. 

 

 

 Comments     

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-540
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Comment by Knut Løvold [ 07/Sep/17 ]  

Det er ønskelig med et valg i FS180.001 Overføring til historikk, for å slette kravelementene. 

Dette er aktuelt for institusjoner som har opptaksprøve, som må tas på nytt ved neste opptak. 

Comment by Knut Løvold [ 06/Dec/17 ]  

Møte 5.12.17. Saken prioriteres ikke, men legges på plukklisten over saker som kan tas ved 

anledning. 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov
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[FS-567] Mottatt dokumentasjon 101.014 Created: 04/Sep/17  Updated: 06/Dec/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Prioritert ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  HVL 

 

 

 Description     

▪ Mulighet for å søke opp liste over innhentede resultatgrunnlag – totalt antall 

studiepoeng (eksterne og interne). (Slik at listen kan krysses mot antall tilleggspoeng 

gitt for høyere utdanning). 

o Enten en egen ny rapport eller legge til i en eksisterende rapport, f.eks. «101.014 

Mottatt dokumentasjon» 

 

 

 Comments     

Comment by Knut Løvold [ 08/Nov/17 ]  

Møte 2.11.17: : FS101.014 Mottatt dokumentasjon. Rapporten lister eksterne og interne 

resultater, men det er også ønskelig at rapporten kan summere antall studiepoeng. 

Comment by Knut Løvold [ 06/Dec/17 ]  

Møte 5.12.17: Saken prioriteres ikke, men legges på plukklisten over saker som kan tas ved 

anledning. 
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