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 Description     

Fra UiS: 

Studenter får beskjed på Studentweb om å semesterregistrere seg/betale semesteravgift 

kommende semester selv om de ikke har studierett. De har også mulighet til å melde seg til 

undervisning/vurdering kommende semester ute studierett. 

Ved UiS opplever vi det som et problem at studenter som har studierett til eksempelvis 

31.8.2018 får beskjed om, på Studentwebs forside, at de ikke har registrert seg og betalt 

semesteravgift for kommende semester (i dette tilfelle høsten). Ved UiS settes studentens 

sluttdato (studierettdato_til) til 31.08. for vårsemesteret og 31.01. for høstsemesteret. Dette i 

samsvar med hvor lenge semesterkvitteringen er gyldig til. Det er også mulig å melde seg til 

undervisning/vurdering i semester uten gyldig studierett, noe som skaper en del problemer. 

Løsningsforslag 

Det kommer et valg, i eksempelvis bilde Semesterregistrering, hvor en setter at studenter må 

ha studierett (DATO_STUDIERETT_GYLDIG_TIL) senere enn en ønsket dato (eller 

datofelt åpent) for å kunne semesterregistrere seg, generere faktura eller melde seg til 

undervisning/vurdering for kommende semestre. I vårt tilfelle ville datoene 31.8. for 

høstsemesteret og 31.1. for vårsemesteret være aktuell dato. Dette samsvarer med hvor lenge 

semesterkvittering er gyldig til. Eksempelvis er studieretten satt gyldig til 31.08.2018, så skal 

ikke studenten få mulighet til å semesterregistrere seg/generere faktura eller melde seg til 
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undervisning/vurdering for 2018-HØST, tilsvarende 31.01 for vårsemesteret. Da vil heller 

ikke varselet i Studentweb om registrering vise for studenter som ikke har studierett 

kommende semester. 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

Studentweb viser mer korrekt informasjon og gir ikke beskjed om at studenter skal registrere 

seg/betale semesteravgift hvis de ikke skal gjøre dette. Vi vil også få mindre etterarbeid med 

å rydde opp etter studenter som ikke har studierett men som har registrert seg/meldt seg opp. 
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