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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

NTNU 

Dato 12.01.2016 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Ulike studieelementer 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

Viser til behandling av campusmerking i 
undervisningsgruppen 

Begrunnelse  
 

 

Til Undervisningsgruppe/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

I forbindelse med fusjon har vi kommet over 
problemstillinger knyttet til studiested(campus) ettersom 
NTNU får 3 store studiesteder og 6-7 små innenfor 
Trondheim.  
 
Tror vi kan konkludere med at vi kan behøve campus-
merking på følgende objekter i FS;  
-emner  
-studieprogram  
-sted (som Tromsø-forslaget)  
-opptaksstudieprogram  
 
Vi tenker disse først og fremst brukt for publisering, og har 
ikke tenkt så mye i forhold til bruk i FS, rapportering osv., 
men det er aktuelt i studieinfo-uttrekk og i søknadsweb som 
en forlengelse av det som framkommer i 
programnavnnedtrekket. I forhold til publisering bør en 
kanskje allerede nå legge til rette for nynorsk og engelsk 
når det gjelder navning, samt eventuelt et publiseringsflagg 
på campusobjektet slik at en kan benytte flagget også uten 
publisering at en ønsker å synliggjøre det, eksempelvis 
knyttet til våre ‘små’-campi.  
 
Når det gjelder vurderingskombinasjon finnes det allerede 
en angivelse av sted som kan være et 'geografisk sted' - 
NTNU benytter denne i dag aktivt for å skille på 
eksamensavvikling på Gløshaugen, Spektrum og Dragvoll. 
Det samme gjør vel Bodø tror jeg. Vi vil sannsynligvis ikke 
splitte emner mellom campus. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Nye felter i nevnte tabeller for å angi studiested objektet 
foregår, selve grunnlagstabellen bør i stor grad matche det 
som er behandlet for UIT i undervisningsgruppen 
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Vurdering av konsekvenser Løsningen vil gi en bedre løsning i FS for å merke objekter, 
slik at vi slipper løsninger som i dag hvor vi må angi dette i 
navnefelter for objektene. 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Ingen 
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 Kommentarer 12.03.16 geirmv:  
Struktur for Campus ble innført til FS7.9. Funksjonalitet for 
denne kommer utover året (antakelig rapportering på 
campus fra oktober 2016). 
 
Ikke til ønskelisten. 

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 

2016-03-11 07:34:06 Sven.Sivertsen@ntnu.no (Sven Sivertsen) - Correspondence added [ 

Subject: RE: [rt.uio.no #2031735] Ønske: Merking av geografisk sted i FS 

Date: Fri, 11 Mar 2016 06:34:02 +0000 

To: "fs-planlegginsgruppe@usit.uio.no" <fs-planlegginsgruppe@usit.uio.no> 

From: "Sven Erik Sivertsen" <sven.sivertsen@ntnu.no> 

 

Takker for det. Vi venter med å legge inn koder og å ta i bruk dette foreløpig, inntil vi får avklart bruk. Tror det bør 

på dagsorden ved første anledning i FS planleggingsgruppe. 

 

Sven Erik 
 

https://rt.uio.no/User/Summary.html?id=12709

