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

Nord universitet, UiT m.fl. 

Dato 05.04.2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet  

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

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen 
institusjon eller andre institusjoner 

Begrunnelse Bruk av Campus i forhold til vurdering og undervisning 
 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

 
Forbedring for bruk av campusfeltet i forhold til plassering 
til vurdering, samt oppmelding til det enkelte campus basert 
på klasse. 
Vi må kunne holde styr på hvilke studenter som er meldt til 
eksamen på hvilket campus. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag   
Campus legges til på emnenivå slik som i dag, men med 
en tidsangivelse. 
Denne informasjonen tas med når man oppretter 
vurderingsenhetene ved bruk av rutine 508.001 – 
oppretting av vurderingsenheter. Når rutinen kjøres 
opprettes en vurderingsenhet, men rutinen oppretter også 
«Campus» i underbilde eksamenssted. Eksamenssted kan 
igjen ha sine bygninger og rom tilknyttet.  Det opprettes da 
tilsvarende de campus som ligger i angitt tidsintervall på 
emnet. Eventuelt et felt med J/N for oppretting av campus 
på vurderingsenhet. 
"Underliggende" denne blir bygning/Romfordeling gjort  av 
det enkelte sted gjør sin romfordeling som vanlig. 
  
Annet alternativ kan være at det istedenfor 
opprettes  «Eks.stedansv» tilsvarende de campus som 
ligger i angitt tidsintervall på emnet. 
Underliggende denne blir Romfordeling, hvoretter det 
enkelte sted gjør sin romfordeling som vanlig. Dersom man 
velger denne løsningen så må vi være obs på at 
Eksamenssted kan være noe annet enn Campus, slik at 
det fortsatt må kunne opprettes «manuelle» eksamenssted. 
(Det er dette alternativet er preferert, men Ceres må 
vurdere kompleksitet i de to skisserte løsninger). 
  
Fanen Eksamenssted (evt. campus) framkommer på 
studenten under «melding» og «kandidat», her ligger 
allerede feltet «Eksamenssted» - så mulig det er enklere å 
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bruke det feltet enn å lage et nytt.  
Evt. at det er et felt på eksamenssted som sier J/N på 
Campus. 
  
Alle lister/rapporter og rutiner tilknyttet til eksamen må 
kunne tas ut/filtreres på Eksamenssted, herunder rapport 
727.004.   
Det enkleste er om alle rutiner/rapporter inneholder 
valg/filtrering på campus. 
  
  
Funksjonalitet i studentwebben. 
  
Vi ønsker en mulighet til å styre hva studentene kan melde 
seg opp til i studentveven på bakgrunn av klasse. Vi tenker 
oss at studenter tatt opp på SYKEPL med klasse Narvik 
bare kan melde seg til undervisning og eksamen med 
campus Narvik. NB! Dette kan ikke hardkodes da flere som 
deltok i diskusjonen vi hadde på Lillestrøm lot studenten 
velge fritt mellom campusene for undervisning og eksamen 
uavhengig av klassen de var tatt opp til. Dette kan løses 
ved at man har J/N på studieprogram om studenten selv 
skal få lov til å velge eksamenscampus eller 
undervisningscampus. 
 

Vurdering av konsekvenser Høy 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Ingen 
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Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 


