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Campus for vurdering 
Løsningen som er innført for campus i vurderingsmodulen erstatter stedkoblingen for 

vurderingskombinasjon. Stedinformasjon for vurdering skal tas vekk straks campus-funksjonaliteten er 

godkjent. 

Å legge campus på vurderingskombinasjon legger opp til at hver campus som skal gjennomføre eksamen 

for en vurderingskombinasjon skal ha hver sin vurderingskombinasjon. Dette fører til duplisering av 

vurderingskombinasjoner og vurderingsenheter, og for mye av informasjonen er det helt kritisk at disse 

er identiske, f eks tidspunkt for eksamen. 

Endring av campus-funksjonalitet 
Målet med en endring er å unngå duplisering av vurderingskombinasjon og vurderingsenhet når samme 

eksamensavvikling skal gjennomføres på ulike campus. For å oppnå dette må campus flyttes til 

vurderingsmeldingen, og en må på vurderingskombinasjonen kunne angi hvilke campus som er valgbare 

for en eksamensavvikling. Studenten må da med oppmelding angi hvilket campus hen skal ta eksamen 

på, evt dette må skje automatisk. 

Valg av campus for student kan i dag styres av campus oppgitt på klasse. I flere tilfeller brukes 

klassetilknytning kun for å få plassert studenten på et campus, dvs studenten studerer reelt sett ikke 

innenfor en klasse. For å unngå en slik klassetilknytning, må campus oppgis på selve 

studieprogramstudenten, og denne må da være obligatorisk(?) 
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Forslag til endring i FS 
Følgende endringer må utføres i FS: 

 Struktur 

o Campus-feltet tas vekk fra vurderingskombinasjon (også sted-tilknytning skal tas vekk) 

o Det legges inn mulighet (underbilde) til å knytte flere campus til en 

vurderingskombinasjon.  Mengden av campus begrenses til hvilke campus som er 

knyttet til emne, eller emnets sted 

 Ved oppretting av vurderingskombinasjon legges campus som er registrert på 

emnet inn i underbildet. Campus som ikke skal benyttes kan fjernes fra 

underbildet. F.eks. kan det være at et emne er knyttet til flere Campus, mens en 

vurderingsdel knyttes til en eller to Campus. 

 På Campus (underbildene i emne og vurderingskombinasjon) kommer det 

attributt for å kunne angi et Campus som default. Denne benyttes dersom 

studenten ikke er entydig kan knyttes til et av campusene som ligger på 

vurderingskombinasjonen. 

 På vurderingskombinasjonen kommer det attributt for å angi at studenten ikke 

skal plasseres på et Campus, men alltid skal velge Campus.  

 På studentweb skal dette framstå med forhåndsverdi Velg Campus. 

Studenten får ikke fullført oppmelding før Campus er valgt. 

 For manuell oppmelding i bildet, eller ved rutine skal det også være krav 

om valg av Campus. 

o Det kommer nytt underbilde for Campus på vurderingsenhet hvor informasjon fra 

vurderingskombinasjon kopieres. F.eks. kan det tenkes at en konteeksamen ikke tillater 

like mange Campus som ordinær, slik at det må være mulig på vurderingsenhet å ta bort 

Campus. Siden vurderingsenheter med ulik tid kan værer aktiv samtidig, holder det ikke 

at denne informasjonen ligger på vurderingskombinasjon. 

o Det må legges inn et valg på vurderingskombinasjonen om studenten skal kunne velge 

campus, eller om denne alltid skal følge campus på studieprogramstudenten. 

o Campus-felt legges til på vurderingsmeldingen, og må være obligatorisk 

o Campus-felt legges til på studieprogramstudent 

 Kontroller 

o Ved registrering av vurderingsmelding må angitt campus være lovlig, dvs være knyttet til 

gitt vurderingskombinasjon, evt emne eller emnets sted dersom campus ikke eksplisitt 

er angitt på vurderingskombinasjon, eller emne. 

o Ved registrering av aktiv klassetilhørighet for studieprogramstudent må denne være 

tilknyttet det campus som er angitt på studieprogramstudenten. 

 Studentweb 

o Ved nyregistrering av vurderingsmelding skal campus beregnes automatisk ut fra 

studentens campustilknytning (studieprogramstudent). Dersom studenten har ulike 

studieprogramtilhørigheter med ulike campus, eller om det på 

vurderingskombinasjonen er angitt at studenten skal kunne velge, så skal studenten 
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kunne velge blant aktuelle campus. I siste tilfelle skal det initielt settes et default valg ut 

fra studieprogramstudentens campus. 

 Rutiner 

o Romfordeling/fordeling av student på rom: Disse rutinene må endres slik at 

campusinformasjon hentes fra vurderingsmelding i stedet fra vurderingskombinasjon. 

o Oppmelding av kull til vurdering: Denne rutinen skal endres slik at campus hentes fra 

studieprogramstudent i stedet for fra kullklassestudent 

 Rapporter 

o Rapporter med utplukk på campus: Campus hentes fra vurderingsmelding i stedet for 

fra vurderingskombinasjon. Denne endringen vil antakelig uansett måtte gjøres da 

beregning av campus i dag må gjøres for hver enkelt melding, og dette tar for mye tid 

når det skal gjøres for et større antall meldinger for en rapport. 


