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Fylles ut av institusjonen

Begrunnelse

I forbindelse med omorganisering, har UiS sentralisert
arbeidet med utskrift av kvalifikasjoner. Det vil da bli et
kontor som skriver ut alle kvalifikasjoner ved UiS. For at
arbeidet her skal bli mest mulig automatisert og effektivt
ønsker vi å kjøre kvalifikasjonsfangst (FS651.002) med
utplukk Sted. Det viser seg imidlertid at FS har en noen
mangler ved kjøring av dette utplukket som gjør at rutinen
ikke virker som ønsket.

Til FS-planleggingsgruppa
Beskrivelse av problemstilling

I FS versjon 7.9.7 kom felt for navnehistorikk i bilde kvalifikasjoner. Dette gjør at i fremtiden kan foreta små endringer
i navn på kvalifikasjon uten å opprette ny kvalifikasjon (eksempelvis hvis studieprogram endrer navn). Vi kan ikke
gjøre det samme bakover i tid da rapportering av kvalifikasjoner til DBH forhindrer oss i å endre på kvalifikasjon studenten har oppnådd. Vi kan heller ikke benytte navnehistorikk hvis et studieprogram endrer kvalifikasjon fra eksempelvis Bachelor i kjemi til Bachelor i realfag.
Dette betyr at dersom det er registrert at et studieprogram
gir flere kvalifikasjoner, så vil kvalifikasjonsfangst kjørt på
sted generere nye kvalifikasjonsfangster på studenter selv
om de har fått den ene kvalifikasjonen (se vedlegg).
Ved UiS så har vi minst 3 bachelorprogram som har tilknytning mot flere kvalifikasjoner, og 4 masterprogram.

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken
Hva ønskes gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag

Det er ønsket å kunne tidfeste koblingen mellom studieprogram og kvalifikasjon med «Gjelder kull i periode» (se vedlegg). Vi har da mulighet til å angi hvilke kull i Studieprogrammet som skal ha hvilken grad. Dette vil hindre at kvalifikasjonsfangsten vil tildele nye kvalifikasjoner på bakgrunn
av at et studieprogram kan over tid føre til flere kvalifikasjoner.
Ved UiS så ser vi mulighet til å utføre arbeidet med å
utstede kvalifikasjoner på en mye mer effektiv måte enn det
skjer på i dag. Her blir det å kunne kjøre
kvalifikasjonsfangst med sted som utvalg viktig. Dette vil
igjen føre til at institusjonen kan spare penger.
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