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 Description     

Sak fra UiO; behandlet på Planleggingsgruppemøte i juni: 

Vi savner mulighet for å kunne sperre for at studentene selv kan gjøre endringer i sin 

utdanningsplan. På noen studieprogrammer er det slik at studenter som har fått godkjent sine 

emnevalg kun kan gjøre endringer i sine utdanningsplaner dersom programrådet innvilger 

søknad. På noen studieprogrammer, særlig på masternivå, er det få obligatoriske emner, og 

for å hindre studentene i å gjøre endringer i utdanningsplanen uten at søknad er innvilget, har 

gjør vi det slik at studiekonsulentene gå inn på hvert enkelt emne i utdanningsplanbildet i FS 

og sette J i rubrikken for "Sperr mot sletting" og "Sperr mot endring". Dette er tungvint. På 

andre studieprogrammer er det slik at når studentene nærmer seg slutten på studiet og 

utdanningsplanen deres er gjort klar for gradfangst, er det uheldig om studentene endrer 

planen frem i tid ved for eksempel å endre veivalg. 

Vi ønsker å kunne sette en sperre på hver enkelt student som kan hindre studentene selv å 

gjøre endringer i utdanningsplanen fordi endringer kan skape rot i forbindelse med 

gradfangst og i forhold til oversikt over hvilke emner det er avtalt i veiledningssamtaler at 

studenten skal avlegge. 

Vi ønsker en løsning som gjør det unødvendig å sette J i "Sperr mot sletting" og "Sperr mot 

endring" utdanningsplanbildet i FS på hvert enkelt emne. 

Løsningsforslag: 

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-2197
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D12232%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22affectedVersion%22%3D18085%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/browse/STWJS-180
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=249081


Vi ser ulike løsningsalternativer. For alle alternativene tenker vi oss at studenten kan se 

utdanningsplanen i Studentweb, men ikke legge til eller fjerne emner. Studenten får 

meldingen "Du kan ikke endre utdanningsplanen nå." Studenten får ikke opp 

utdanningsplanen i registreringssekvensen, men kan få den opp under menyvalget Studier. 

Studenten kan melde seg til og trekke seg fra undervisning og eksamen på vanlig måte, både 

i utdanningsplanen og under Aktive emner. 

1. Haken "Sperr aut. oppd. av plan" på Student samlebilde i FS-klienten endres til også å 

gjelde studentens mulighet til å endre planen, slik at haken ikke kun omfatter FS-rutiner.  

2. Nytt Ja/Nei felt under "Sperr aut. oppd. av plan" på Student samlebilde i FS-klienten som 

sperrer mot at studenten kan legge til eller slette emner i utdanningsplanen".  

3. Ny studentstatuskode, f.eks. LÅST-PLAN "Utdanningsplanen låst for endring av emner" 

med disse kriteriene: 

Aktiv student = J 

Utdanningsplan Vis = J 

Utdanningsplan Sperr = J.  

Vi er egentlig ikke så glad i dette løsningsforslaget fordi vi hadde en tilsvarende lokal kode i 

2008 til 2011. Problemet med studentstatuskoden var den ble brukt på andre studenter enn 

den var beregnet for og koden ble således ikke brukt på riktig måte. 

4. Ny begrenset/betinget studierettstatuskode. 

Kommentar fra PO: 

Planleggingsgruppen gikk inn for forslag 1, og påpekte at det må sørges for at studenten ikke 

blir bedt om å gå gjennom sin utdanningsplan i Studentweb etter at planen er sperret for 

oppdateringer. 

DoD: 

Når STATUS_SPERR_AUT_OPPD = J, skal studenten sperres fra å gjøre endringer i 

utd.plan.  

 

 

 Comments     

Comment by Stig Benserud [ 18/Jul/18 ]  

Både i RT-saken (kommentaren fra PG) og i sakens FS-notat, så står det at saken 

videresendes til Studwebgruppen. Jirasaken skal da ikke ha fix-version, men '... til 

Studentwebgruppen'. 

Det trengs absolutt behandling i SW-gruppa pga temaene som følger av det innfridde ønsket: 

und/vurd-oppmelding og sekvensen.  Saken er DB-sak når alt er klart. 

Prøv gjerne hvordan SW oppfører seg idag når planen sperres for endringer på et høyere 

nivå, Studieprogrammet (Kun Vis). Prøv også når den sperres for endringer pga Sperret-feltet 

på Studenstatus-koden. 

STIG 

Comment by Stig Benserud [ 02/Oct/18 ]  

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


Pr idag er det 3 måter Utdplanen til en Aktiv studieprogramstudent kan bli sperret på: 

1) Krav om betaling for å kunne endre den, og studenten ikke har betalt (egenskap 

BETKRAVEND),  

2) Studenten har studentstatus som sier at utdplanen skal sperres (Status_Sperr_Utdplan), 

3) Studieprogrammet er registrert med Status_Utdplan_Kun_Vis = J. 

Alle 3 gir samme resultat for om utdplanen skal med i semreg-sekvensen eller ikke, og alle 3 

hindrer både sletting, flytting og nye valg av emner i planen. En ny måte å sperre på  (angi en 

sperre direkte på Studieprogramstudenten) bør gi samme resultat på sw som de 3 andre. PS 

Pkt 1 bør sees på. 

KOMMENTARER til de 4 Løsningsforlagene og valget av løsning: 

1. Haken "Sperr aut. oppd. av plan" på Student samlebilde i FS-klienten endres til også å 

gjelde studentens mulighet til å endre planen, slik at haken ikke kun omfatter FS-rutiner. 

KOMMENTAR: Enkel løsning men lite fleksibelt og gir litt missvisende navn. Kan vel 

tenkes at det kommer behov for å sperre for at studenten gjør endringer, men at rutiner i FS 

ikke skal ha sperring. At navn på felter/tabeller ikke stemmer med bruken av dem er noe som 

gjør datamodellen og programkode mindre forståelig, for ny utviklere f.eks. (kanskje også for 

nye saksbehandlere). 

2. Nytt Ja/Nei felt under "Sperr aut. oppd. av plan" på Student samlebilde i FS-klienten som 

sperrer mot at studenten kan legge til eller slette emner i utdanningsplanen". 

KOMMENTAR: Helt klart den beste løsningen, men et litt annet navn. Ser ingen ulemper 

med nytt felt som heter Status_Sperr_Utdplan fra Studweb. 

3. Ny studentstatuskode, f.eks. LÅST-PLAN "Utdanningsplanen låst for endring av emne". 

KOMMENTAR: Type løsning som ikke bør brukes, gir blanding av begreper, noe man ikke 

bør gjøre ved modellering. Sperre for endring er ikke en Studentstatus.  

4. Ny begrenset/betinget studierettstatuskode. 

KOMMENTAR:  Samme som for pkt 3. Sperre for endring er ikke en Studierettstatus. 

STIG 
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