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 Description     

Vi bør diskutere hvordan uregelmessige emner håndteres på Studentweb, i og utenom 

utdanningsplaner. 

Kan noe forbedres? 

Hva bør gjøres? 

Skal vi prioritere å endre dette? 

Se sak fra UiT: 

Dette gjelder studieprogram B-BIO ved UiT, kull 2018 HØST. De er koblet til en 

emnekombinasjon B-BIO13.  

En grein koblet til denne er B-BIO13-VALG, hvor de valgfrie emnene bor. Disse emnene er 

markert med TERMINNR_FRA - TERMINNR_TIL enten 4-6, 5-5 eller 6-6. Allikevel 

kommer ett av emnene frem i studentweb for førstesemesterstudentene. Emnet BIO-2009 

Jeg kan ikke se noe i emnekombinasjonen som skal få emnet frem i studentweb nå for 

førstesemesterstudentene. 

Jeg har slettet emnet i emnekombinasjonen, kopiert ett av emnene som funker som det skal 

og endret emnekode. Fremdeles: dukker opp i studentweb. Jeg har kjørt oppdatering av 

studentweb mellom hver gang for å se at emnet forsvinner når det faktisk ikke ligger i 

emnekombinasjonen. Jeg begynner å bli sprø. Jeg skjønner ikke hvorfor det dukker opp. 
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https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22affectedVersion%22%3D18119%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
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Kan dere se hva det er som får emnet til å dukke opp som et mulig valg for de aktuelle 

studentene? 

mvh, 

Karl-Erlend Mikalsen 

– 

Hei !  

Når slikt skjer, så bør dere sjekke feltet STATUS_UREGELMESSIGUND i 

Undtermin_emne. Den er J for emnet BIO-2009, og da behandles det annerledes av 

programmet som beregner hvilke terminer emnet kan legges inn i.  

Det burde stå noe i Brukerdok om dette.  

Beregningen er ganske tung å forklare, men et kort hint er lett å få inn i BrukerDok.  

Sett N i feltet STATUS_UREGELMESSIGUND ! 

Vennlig Hilsen,  

Stig Benserud - Sen.ing. - UNIT  

– 

Det vet jeg ikke om jeg kan gå med på. 

Emnet har uregelmessig undervisning. 

Emnet skal kun velges i 5. semester. 

Systemet krever vel ikke at jeg registrerer feil opplysninger for at det skal fungere? 

– 

Hei! 

Det systemet gjør, er på mange måter ikke å forholde seg til uregelmessige emner. 

Hele problemet med uregelmessige emner er at de er uforutsigbare. Og det er på ingen måte 

enhetlig hvordan slike emner håndtreres på de ulike stedene.  

Vi kan ta det opp som sak på neste møte i Studentwebgruppen. 

mvh, 

Sven Petter 
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