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 Dagsorden 

 
1. Godkjenning av referat fra møte 25.09.2018 
2. Hva vil vi med Fremdriftsrapporteringsfunksjonaliteten i FS 
3. Søknadsweb for ph.d. 
4. Digitalisering av ph.d.-avtalen 
5. Presentere hvordan vitnemålet blir for de som fullfører ph.d. i kunstnerisk utvikling 
6. Utveksle tips om web-basert opptaksskjema 
7. Nasjonal portal for ph.d.-kurs. 

Reier Møll Schoder (AHO) legger frem ønske fra forumet om å bruke FS som 
grunnlag for en felles kursportal/base for FS-doktorgradsgruppen. 

8. Gjennomgang av ønskelisten 

Nøkkel Tittel 

Nye  

FS-774 Studentweb - endre formulering på opprinnelig sluttdato for ph.d.-
studenter 

FS-750 Rapport FS944.003 Data for analyse av frafall og 
gjennomstrømning 

FS-739 Rapport for å vise opplæringsdel 

Gamle  

FS-703 Mulighet for å registrere ikke-godkjent prøveforelesning 

FS-680 Veileder(e) inn i FS916.001 Kandidatrapport – avtale og 
arbeidsforhold 

FS-679 Ny ph.d.-rapport «disputerte kandidater i periode» 

FS-665 Databasejobb VEDLIKEHOLD_STUDENTSTATUS3: inkludere 
doktorgradsnivå 

FS-600 Fjerne tabellen drkand_opphold 

FS-558 Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid (og litt om dr.philos.) 

FS-471 Registrering av eksterne instituttstipendstillinger i bildet FINANS 

FS-457 Ny rapport for gjennomført registrering/framdriftsrapportering 

 
 

9. Doktorgradsgruppens videre skjebne 

 
10. Eventuelt 

 
 

 
  

https://utv.uio.no/jira/browse/FS-383
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1.  Godkjenning av referat fra møte 25.09.2019 

Referatet ble godkjent. 
 

2.  Hva vil vi med Fremdriftsrapporteringsfunksjonaliteten i FS 

To forhold ble diskutert. 
1. Brukt av Fagpersonweb for at veileder skal kunne ha tilgang til framdriftsrapporteringen. 

Pr. i dag er det ingen utviklingsressurser på Fagpersonweb. Det ligger ganske mange 
saker i kø på Fagpersonweb, men det vil være aktuelt å se nærmere til funksjonalitet 
knyttet til håndtering av ph.d,. når det igjen settes av ressurser til å jobbe med 
Fagpersonweb. 

2. Bruk av spørreskjema til framdriftsrapportering og håndtering av sensitiv informasjon. 
EVU-web som nå er skrevet om, har fjernet muligheten for å benytte seg at 
spørreskjema som ligger i FS, og benytter seg heller av en langt enklere 
spørsmålfunksjon. Her er det mulighet for enten J/N spørsmål eller fritekstsvar. Pr. i dag 
er det ikke tenkt å utvide denne til å kunne begrense hva man kan legge inn i tekstfeltene, 
f.eks. kun datoer eller tall.  

 
3.  Søknadsweb for ph.d. FS-670 

Status for Søknadsweb for ph.d. er at det fortsatt ikke er satt av ressurser for å gjøre noe med 
denne. Vi håper at vi før sommeren kan si noe om det blir gjort noe med dette i 2019-2020. 
Dersom det blir satt av ressurser så vil det være naturlig å tenke seg at funksjonalitet kan være på 
plass til februar 2020, for å håndtere opptak høst 2020. 
 
 

4.  Digitalisering av ph.d.-avtalen FS-556 

I utgangspunktet ville det være ønskelig med en heldigital løsning hvor alle relevante aktører 
kunne logge seg inn og legge inn nødvendig informasjon og godkjenninger, som ente opp i en 
ferdig kontrakt. Dette er et relativt stort prosjekt og er ikke realistisk å få på plass med det første. 
Som en midlertidig løsning kunne det imidlertid være mulig å samle all nødvendig informasjon 
som skal inn i en ph.d. avtale, i FS. Her kan det genereres en PDF som legge i dokumetarkiv for 
kandidaten, og kan så vises fram i Studentweb. Det vil også være aktuelt å kunne legge denne inn 
i institusjonenes arkivløsning. 
 
Gruppen kommer tilbake med innspill på hvilken informasjon som skal inn i en slik avtale, hva 
som må kunne registreres i FS i tillegg til det som allerede finnes, og forslag til utforming. En vil 
se for seg samme modell som for vitnemål og DS, med mulighet for å legge inn 
institusjonsspesifikk, gradsspesifikk eller programspesifikk informasjon i egne tabeller. I tillegg vil 
det være ønskelig å ta i bruk Digital signering av disse avtalene. 
 

5.  Presentere hvordan vitnemålet blir for de som fullfører ph.d. i 

kunstnerisk utvikling FS-558 

Denne er ikke gjort noe med fra UNIT sin side. Forslaget til Vitnemål er nå lagt inn på 
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-558, og lagt til utvikler for nærmere vurdering av 
arbeidsmengde med dette og estimering av når det kan komme. 
 
 

6.  . Utveksle tips om web-basert opptaksskjema 

Denne saken utgår. 
 
 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-558
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7.  Nasjonal portal for ph.d.-kurs. Reier Møll Schoder (AHO) legger 

frem ønske fra forumet om å bruke FS som grunnlag for en felles 

kursportal/base for FS-doktorgradsgruppen. 

Det er behov for en nasjonal portal for ph.d.-kurs. Det finnes en slik portal i Danmark, 
https://phdcourses.dk/, som er et godt eksempel på en slik løsning. I Norge er Udanning.no et 
organ som samler utdanningstilbudet i Norge i en felles portal. Pr. i dag er det ikke informasjon 
på emnenivå i denne portalen, men det er et prosjekt på gang med å få på plass etter og 
videreutdanningsemner her. Det er naturlig å ta kontakt med utdanning.no, for å høre med dem 
om muligheten for å ta inn også ph.d. kurs i deres tjeneste. Det finnes allerede integrasjoner 
mellom utdanning.no og FS, og disse skal utvides i forhold til prosjektet med etter og 
videreutdanningskurs. 
 
UNIT kommer tilbake til med informasjon før påske, om evt. kontaktpersoner i utdanning.no 
for å kunne utrede om dette er en mulig vei og gå.  
 

8.  Gjennomgang av ønskelisten 

 

Nøkke
l 

Tittel Resultat/vedtak Ansvarlig Frist 

FS-774 Studentweb - endre formulering på 
opprinnelig sluttdato for ph.d.- 
studenter 

Det var enighet om at feltet for 
planlagt slutt fjernes fra 
Studentweb, men at det alltid skal 
stå dato fra og dato til. Dato til skal 
da være lik Slutt beregnet. 

UNIT  

FS-750 Rapport FS944.003 Data for analyse 
av frafall og gjennomstrømning 

UIT sjekker om Tableu kan 
benyttes, og tar evt. kontakt med 
UIO for å få hjelp til dette. Saken 
utgår. 

  

FS-739 Rapport for å vise opplæringsdel UNIT sjekker hva som mangler i 
F2727.001 for å kunne fjerne 
FS990.001, og kommer med et 
forslag på hvordan FS727.001 kan 
justeres for å ivareta elle behov. 
Manglende informasjon kan evt. 
legges inn som Vis-valg i 
rapporten, slik at saksbehandler 
kan ta ut den informasjonen de har 
behov for. 

UNIT 01.06.2019 

FS-703 Mulighet for å registrere ikke-godkjent 
prøveforelesning 

 
Følgende endret til FS8.2.1 
(flis01): 

--------------------------------------------
----------------------------- 
– Ny tabell Inst_Vurdering 
– P Instvurdkode VC2(10) NN 
– Instvurdnavn VC2(40) NN 
– Kodeverditype 
(Kodeverdi_Type) VC2(1) NN 

--------------------------------------------
----------------------------- 

UNIT Ferdig 

https://phdcourses.dk/
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– Tabell Dr_Proveforelesning 
– Ny kolonne 
– P ProveforelesningLopenr N(1) 
NN Def 1 
– Dato_Komm_Vurdering D N 
– Kommvurdkode 
(Komm_Vurdering) VC2(10) N 
– Dato_Inst_Vurdering D N 
– Instvurdkode (Inst_Vurdering) 
VC2(10) N 

  

Dersom prøveforelsning nr 1 får 
institusjonsvurdering 
IKKEGODKJ, så vil 
prøveforelesning nr 2 av samme 
type kunne registreres. 

På vitnemål vil kun 
prøveforelsninger med 
institusjonsvurdering GODKJENT 
bli vist frem. 

Spørsmål: Bør alle eksisterende 
kreeringer bli oppdatert med 
GODKJENT for tilhørende 
prøveforelesninger? 
 

FS-680 Veileder(e) inn i FS916.001 
Kandidatrapport – avtale og 
arbeidsforhold 

Rapporten 
FS916.001 Kandidatrapport - 
avtale og arbeidsforhold er til 
FS8.2 utvidet med informasjon 
om veiledningsforhold. 
Rapporten viser inntil fem 
veiledere, med navn, rollenavn 
og ekstern epostadresse. Alle 
disse feltene kommer også med 
ved eksport til excel. 

UNIT Ferdig 

FS-679 Ny ph.d.-rapport «disputerte 
kandidater i periode» 

Det er ønskelig med en slik 
rapport som en variant av 
958.001 , i et regnearklignende 
format.Rapporten skal benyttes i 
forbindelse med kontroll av data 
til rapportering.  
Rapport som kan kjøres for alle 
kandidater som har disputert i en 
gitt periode. Det er ønskelig å 
kjøre den for både datointervall, 
slik som i eksisterende rapport 
FS958.001 Avlagte dr.grader. 
Dette vil gi mulighet for å kjøre 
den for et eller flere semestre. 
Det vil også gi muligheten til å ta 
det ut pr. år, måned.  
Rapporten må kunne kjøres pr 
studieprogram og pr stedkode 
(stedkode må snakke med 

UNIT 
Ikke 
ferdig 
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Drgrad studieprogramstudent 
institusjonsnr-faknr-instituttnr-
gruppenr). 
Rapporten skal ha mulighet til å 
inkludere både studienivå 980 
ph.d., og studienivå 990 drphilos, 
selv om studienivå 990 ikke har 
data i tidskonto og derved ikke 
får data for gjennomføringstid på 
disse. 
Rapporten må ellers inneholde 
og vise følgende: 
• Navn på kandidat (etternavn, 
fornavn) 
• Mulighet til å vise 
studentnr/fnr/fdato 
• Studieprogram 
• Stedkode og stedsnavn under 
rammen drgrad i 
studieprogramstudent 
(instnr/faknr/instituttnr/gruppenr 
studieprogramstudent) 
• Studierettperiode (startdato, 
sluttdato) 
• Veileder: hovedveileder og 
eventuelle biveiledere 
• Innleveringsdato 
• Disputasdato 
• År + semester disputert (utledet 
av disputasdato) 
• Arbeidsgiver hovedfinanskilde J 
(drkand_arbeidsforhold): 
stedkode og stedsnavn 
• Arbeidsplass hovedfinanskilde 
J: stedkode og stedsnavn 
• Finanskilde hovedfinanskilde J: 
stedkode og stedsnavn 
finanskilde 
• Finanskilde hovedfinanskilde; 
Kategorier. Følgende kategorier: 
EGEN (finansiering fra egen 
institusjon), NFR (finansiering fra 
Norges forskningsråd) og 
ANDRE 
(alle andre finansieringskilder). 
Denne variabelen hentes pr. i 
dag fra rapporten FS012.003 – 
avlagte drgrader. Den kalles der 
‘Finanskilde’.  
• Finansieringstype 
hovedfinanskilde: Kode + navn 
• Tidsbruk brutto i år (tidsbruk fra 
oppstart studieprogram til 
innlevering, nullverdier for 990-
nivå) 
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• Tidsbruk netto i år (utledet av 
tidskonto, nullverdier for 990-
nivå) 

FS-665 Databasejobb 
VEDLIKEHOLD_STUDENTSTATUS3: 
inkludere doktorgradsnivå 

Høringssvarene gav tilslutning til 
dette. Det forutsettes at det er 
dato for makstid som brukes i 
datofeltet. 
(DATO_STUDIERETT_GYLDIG_
TIL) 

UNIT  

FS-600 Fjerne tabellen drkand_opphold Høringssvarene ga en klar 
overvekt av institusjoner som 
ønsket endringen. UIB var i 
utgangspunktet skeptisk til 
endringen, da de mente at det 
var en raskere registrering, slik 
det er nå. Diskusjonen i gruppen 
endte med et ønske om å 
erstatte underbildet mobilitet og 
heller legge inn øvre del av bildet 
utvekslingsperson samlebildet i 
dette bildet, med en knapp til 
bildet utvekslingsperson 
samlebildet, dersom det er behov 
for registreringer i underbildene. 
 

UNIT  

FS-558 Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid (og 
litt om dr.philos.) 

En arbeidsgruppe har sendt inn 
forslag til mal for vitnemål. Saken 
er lagt inn 
på  https://jira.usit.uio.no/browse/
FS-558, og lagt til utvikler for 
nærmere vurdering av 
arbeidsmengde med dette og 
estimering av når det kan komme 

  

FS-471 Registrering av eksterne 
instituttstipendstillinger i bildet FINANS 

Finanskildekode NFR-INSSEK er 
innført, med navn "Stipend fra 
Norges Forskningsråd - 
Instituttsektor". 
I Student samlebilde vil fra FS8.2 
både verdi NFRSTIP og NFR-
INSSEK være lovlig sammen 
med institusjon 5901. 
 

UNIT Ferdig 

FS-457 Ny rapport for gjennomført 
registrering/framdriftsrapportering.  

 

Ny rapport for gjennomført 
registreringssekvens i 
Studentweb. 
FS918.001 Kandidatrapport - 
framdriftsrapportering er laget til 
FS8.2. 

  

Kan kjøres for et program eller et 
sted, og for aktive studenter i en 
periode.  

Viser følgende informasjon: 

UNIT Ferdig 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-600
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-558
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-558
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-558
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-471
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-457
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fnr, studentnr, navn, J/N for 
framdriftsrapportering (evt p for 
påbegynt), J/N og dato for 
planbekreftelse, J/N for hhv 
betalt semesteravgift og 
registrering, permisjon. 
 

 
 

9.  Doktorgradsgruppens videre skjebne 

Unit har på nåværende tidspunkt ikke ressurser til å jobbe med utviklingsprosjekter for ph.d.-utdanningen 
spesielt. Av den grunn foreslår de at det ikke settes opp faste møter fremover. Endringsønsker i FS sendes 
inn til Unit på vanlig måte. Ved behov innkalles medlemmene i gruppa til Skype-møter.  
 
Når Unit ikke lenger har en ekspertgruppe doktorgrad som skal jobbe med utviklingsprosjekter, men kun 
uttale seg om mindre endringsønsker i FS må ph.d.-utdanningen ivaretas av de andre ekspertgruppene til 
Unit, spesielt ved utvikling av de ulike tjenestene (Studentweb, Søknadsweb, Fagpersonweb etc.). At ph.d.-
utdanningen blir ivaretatt ved utvikling av tjenestene vil være et felles ansvar for institusjonene og Unit. 
 

10.  Eventuelt 

Ingen saker 

 
 
 
 

Neste møte blir Skypemøte, når det er behov  
 
 


