
Campus og undervisning 
 
PROD i dag:  
 
Triggeren på Und.melding når campus IKKE er påført meldingen, er i PROD. Den påsetter da campus 
dersom det kun finnes ETT campus under enheten. Det gjør den uavhengig av hva som er studentens 
campus og hva som er i Status_Campus_Valgbar. 
 
Er det trygt?  
 
Hvordan skal man da styre at studenter som har rett til å ta et emne, ikke kan ta det allikevel fordi 
det ikke tilbys på det campus studenten tilhører?  
UNIT kan raskt endre den automatiske oppmeldingen til å påsette en campus (se pkt 1 nedenfor). 
 
TEMAER: 
 
0) Status_Default på Camp_Undenhet, slik som for vurdering, kan være nyttig å ha.  
 
1) Automatisk oppmelding. 
 
Hvis studentens campus finnes blant enhetens campus, så velges denne. 
 
Hvordan reglene blir når stud sin campus IKKE finnes avhenger av om :  
 
     - det er trygt å melde studenten opp UTEN campus på meldingen. 
 
     - det er trygt å melde studenten opp i den ENE campus når det kun er EN campus under enheten.  
 
     - et evt nytt felt Status_Default på Camp_undenhet kan brukes hvis det er flere campuser. 
 
2) Valg av campus ved manuell påmelding. 
 
Dette skal gjøres som for vurdering, campus kommer sammen med Termin-År i nedtrekkslista og 
valgt forekomst skal medføre at und.melding får påført campusen for den forekomst.  
Hvis vårens implementasjon kun skal håndtere Valgbar=N, så blir det lite å velge, kun hvis stud er 
aktiv på flere campuser (flere studieprogrammer). 
 
* Hva hvis stud sin campus IKKE er blant de på enheten. Samme regler om automatisk? 
 
* Hva hvis stud sin campus KUN er på enkelte av enhetene (de for neste år !). 
 
* Hva hvis stud er på siden Aktive Emner og er aktiv på flere campuser (programmer) ? (det tilsvarer 
Valgbar=J). 
 
3) Valg av Undakt. 
 
Det er ønsket å få en avhengighet/match mellom valgt/påsatt campus på undmelding og hvilke 
Undakt som kan velges. Und.akt uten campus skal alle kunne velge (bestemt på Studweb-møte av 
institusjonene) 
 



4) Visning av Campusnavn.  
 
Det må lages regler for om campnavn skal vises på undmelding og i nedtrekksliste for enhet. For 
vurdering, så er det litt ulikt på de ulike inst, men for Und er nok dette enklere, og enkelt å lage. 
 
5) Endre campus på und.melding. 
 
Dette er det mest trøblete. Det skal vel egentlig ikke utføres med trekk og ny oppmelding. Bytte av 
termin derimot er pr def trekk og ny oppmelding (i ett). Skille mellom bytte av camp og bytte av 
termin krever en del omprogrammering. Med Valgbar = N for alle, så kan nok dette temaet unngås.  
 
 6) Datakvalitet. 
 
For UNIT er noe uklart hvordan registrering av data ligger an hos institusjoner, men hva de skal 
registrere er noe avhengig av hvilken funksjonalitet som tilbys. Løsning som kun håndterer at 
Status_Valgbar er N har vært vurdert som en mulighet i en første versjon. 
Men uten å ta hensyn til valgbar =J, hva får vi da? Noe inst kan bruke?  
 
STIG 

 


