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Fylles ut av institusjonen

[Overskrift: Nye varianter av brukerrolle FS_EKS1 og EKS2]
Institusjon og navn på innsender.
Merk at avsender skal være Fskontaktperson

UiT Norges arktiske universitet, ved Espen Kristensen

Dato

16/12-17

Bilde/Rutine/Rapport/Annet

Brukerrolle FS_EKS1 og EKS2

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

Ingen

Begrunnelse

For å sikre likebehandling av studenter ønsker vi en ny
variant av FS_EKS1 og EKS2 som ikke inneholder
muligheten til å melde studenter til vurdering, men som
inneholder de andre rettighetene.
Rollene FS_EKS1 og EKS2 inneholder blant mye annet
rettigheter til å melde studenter til vurdering. Dette skaper
problemer ved at studiekonsulenter kan melde studenter til
eksamen. Forvaltningen av bestemmelser rundt
dispensasjon fra frister baserer seg på at alle studenter
melder seg selv til eksamen på studentveven.
De nye rollene er også viktig for administrering av skriftlige
skoleeksamener. Hvert semester opplever vi skriftlige
eksamener hvor studenter er oppmeldt av
studiekonsulenter etter fristene og som dermed ikke er med
i eksamensplanene. Dette betyr at vi av og til ikke har plass
til alle i eksamenslokalet.

Til ønskeliste
Beskrivelse av problemstilling

FS_EKS1 og FS_EKS2 inneholder en del grunnleggende
rettigheter for vedlikeholde data i vurderingsmodulen. For
eksempel innlegging av forslag til eksamensdato og
spesialpensumtittel. Dette er rettigheter som
studiekonsulentene bør ha.
Oppmelding av studenter til vurdering skal gjøres av
studentene selv via studentveven. Vi trenger derfor å
begrense muligheten for saksbehandlere til å melde
studenter opp etter at fristene er gått ut.

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken
Hva ønskes gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag

Lage nye varianter av FS_EKS1 og FS_EKS2 hvor
muligheten til å melde studenter til vurdering er fjernet.
Endringen vil sikre likebehandling av studenter og medføre
at den praktiske gjennomføringen av skoleeksamener blir
bedre.
Ingen

Vurdering av konsekvenser

Vurdering av juridiske forhold og
henvisning til sentrale og lokale
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Kommentarer
Omfang

1 time

Kostnader
Konsekvenser

Resultat
Hva blir gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag
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