[STWJS-2217] Digital karakterutskrift og emner utenom utdanningsplan
Created: 02/Oct/18 Updated: 03/Oct/18

Status:
Project:
Component/s:
Affects
Version/s:
Fix Version/s:

Open
StudentWeb3
Bestillinger
Saksliste - til diskusjon i Studentwebgruppen

Type:
Reporter:
Resolution:
Labels:
Remaining
Estimate:
Time Spent:
Original
Estimate:

Improvement
Sven Petter Myhr Næss
Unresolved
None
Not Specified

Epic Link:
RT URL:

Bestillinger
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=255277

Saksliste - til diskusjon i Studentwebgruppen
Priority:
Assignee:
Votes:

Major
Unassigned
0

Not Specified
Not Specified

Description
Fra USN:
"Vi gjorde på fredag i forrige uke en endring på innstilling for bestilling av karakterutskrifter
på Studentweb. Vi satte N på modulegenskap:
UTDUTENFOR - Om emner utenfor studieprogram skal komme med for plangruppert
utskrift
Slik jeg har forstått det skal da ikke lenger emner utenfor utdanningsplan komme med på
karakterutskriften under overskriften Andre emner. Men det gjør de fortsatt. Se student
101010 Test Testesen. Er dette en feil på bestilling av digital karakterutskrift, eller er det noe
jeg har glemt å gjøre her?"
–
UTDUTENFOR har aldri vært i bruk på Studentweb. Ved bestilling av papirutskrift, så er
det jo saksbehandler som kjører selve rutinen for karaterutskrift, studentweb overfører ikke
noe info om det.
Hvis det skal prioriteres å gjøre noe med dette, er følgende løsninger aktuelle:
1. La institusjonen avgjøre ved å la egenskapen styre 100%.
2. La egenskapen delvis styre, dvs hvis det tillates å ta med emner utenfor planen, så kan

studenten VELGE selv.
3. Ikke ta hensyn til egenskapen og la studenten bestemme dette alltid.
Alternativ 1 kan løses på to måter i programkoden, raskeste er at vi endrer det i den FSrutinen i databasen som genererer PDF-utskrift.
2 og 3 krever endring i brukergrensesnittet, og er en omfattende jobb.

Comments
Comment by Stig Benserud [ 02/Oct/18 ]
Relatert tema:
Visning av emner redusert til nullvekt. Dette kan ikke velges i Studentweb pr i dag.
Neppe noe studenten skal kunne velge selv, på samme måte som saksbehandler gjør i
klienten. Må hardkodes, til hva ?
Generelt: parameterangivelse som saksbeh kan gjøre i klienten. Hvilke av dem skal studenten
ikke kunne angi selv ved bestilling fra Studweb, og hva skal de da hardkodes til, standard.
STIG
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