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Opprinnelig RTid/saksdokument
Begrunnelse

Fylles ut av institusjonen

Beskrivelse av
problemstilling

På UiO ligger arbeidsoppgaven med å inndra studieretter hvert semester normalt på fakultetsnivået, ikke på institutt eller programnivået. På denne måten
sikrer vi at inndragningsrutinene for et helt fakultet blir kjørt for alle programmer
og studieretninger hvert semester, samt at inndragningene skjer noenlunde
samtidig.
Arbeidsfordelingen medfører imidlertid at vi har behov for at studiekonsulentene på instituttene, som administrerer studieprogrammene/studieretningene,
sjekker at inndragningene er ok, for å få rettet opp eventuelle feilaktige inndragninger (som f.eks. kan skyldes at instituttet ikke har registrert utsatt studiestart, permisjon eller redusert studieprogresjon i tide).
Mange av bachelor- og masterprogrammene våre har flere studieretninger, og
i de fleste tilfellene er det forskjellige studiekonsulenter som administrerer de
ulike studieretningene innenfor ett og samme studieprogram. Vi lager oversikter i excel med lister over inndratte studieretter, som studiekonsulentene gjennomgår. I disse listene har vi behov for å ha med informasjon om hvilken studieretning studentene går på. Denne informasjonen vises ikke i rutinen
FS250.001 Inndragning av studierett og kommer heller ikke med dersom man
lagrer fra rutinen i excel. Da er det kun programkode og –navn som kommer
med, men ikke studieretningen. Riktignok kan rutinen FS250.001 kjøres per
studieretning. Men vi har flere fakulteter med mange programmer og studieretninger og da er det særs tidkrevende å kjøre rutinen per studieretning.
Siden sorteringsarbeidet ikke kun kan gjøres på bakgrunn av informasjonen i
rutinen FS250.001, kjører vi inndragningsrutinen med oppdatering og henter
deretter opp de inndratte studierettene fra Student samlebilde og lagrer i excel,
slik at vi også får med informasjon om studieretning. Dette medfører at vi senere må gjenopprette de studierettene som viser seg å være feilaktig inndratt.

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken
Hva ønskes
gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag

Vise programkode og studieretningskode i inndragningsrutinen FS250.001

Vurdering av
konsekvenser

Løsningsforslaget vil gjøre arbeidet med inndragning enklere/raskere for de
som kjører inndragningsrutinene på fakultetet, fordi sorteringen av hvilke
studieretter som skal gjennomgås av hvilke studiekonsulenter hadde tatt
kortere tid. I tillegg kunne fakultetet da kjørt rutinen først uten oppdatering og
tatt alle avklaringer med instituttene i forkant av at selve inndragningene
gjøres (at rutinen kjøres med oppdatering). Da vil vi kunne unngå at
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studieretter inndras unødvendig fordi nødvendige registreringer (som f.eks.
permisjoner og redusert studieprogresjon) ikke har blitt gjort i tide.
Vurdering av
juridiske forhold
osv.

-

Fylles ut av
USIT

Kommentarer
Omfang
Kostnader
Konsekvenser

Resultat
Hva blir gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag
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