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Endringsønsker: Campus inn i bilder/rutiner/rapporter i 
vurderingsmodulen 

 
Begrunnelse: 
Gjennom dialog med Sven Petter Næss (RT-sak 242059), er HSN oppfordret til å sende inn en samlet 
sak som gjelder behov for Campusfunksjonalitet. Vi har delt det i to saker. Denne saken gjelder 
Campusfunksjonalitet knyttet til vurderingsmodulen. Det er der det haster mest. 
 
For at vi skal kunne ta i bruk ny funksjonalitet for campus i bildene vurderingskombinasjon 
samlebilde og vurderingsenhet samlebilde er det flere bilder, rutiner og rapporter som må komme 
med campus. Det samme gjelder eksamensbemanning og kommisjoner. 
 
Beskrivelse av problemstilling: 
Det er nødvendig med Campus i disse bildene, rutinene og rapportene for å ta i bruk ny 
campusfunksjonalitet i vurderingsmodulen. Dette mener vi også vil gjelde for alle andre institusjoner 
som har behov for å ta i bruk denne funksjonaliteten. 
 
 
Løsningsforslag: 
Endringer i Campusfunksjonalitet i datamodellen og klienten gjør at det kan være vanskelig å 
overskue alle konsekvenser. Vi er åpne for alternative måter å løse behovet på. 
 
Følgende bilder, rutiner og rapporter bør få med campus. Det er sikkert også flere, men dette er de vi 
har funnet pr. i dag: 
 
Bilder som må ha felt for Campus 

 Plassering av kandidat i timeplan: 
o Vi ser for oss at det kommer et visningsfelt for campus i overbildet, slik at det 

kommer tydelig fram hvilken campus rommet tilhører. 
o Vi ser også for oss en funksjonalitet hvor studenter bare kan plasseres på rom med 

samme campus som vurderingsmeldingen deres.  Det vil si at når man trykker på 
knapp for å plassere alle kandidater på et rom, tar den bare de med samme campus 
som rommet. 

 Umulig periode for eksamensvakt 
o Ønskelig med CAMPUS som visningsfelt, utledet fra bildet «Stedtilhørighet for 

eksamensvakt» 

 Eksamensvaktplan 

 Kommisjon med sensorer 
 
Rapporter som må kunne kjøres med utvalg på Campus: 
FS501.002 Kommisjon for eksamen 
FS503.002 Vaktplan for rom 
FS503.003 Eksamensvaktplan 
FS504.001 Brev til eksamensvakt 
FS520.001 Vurderingsmeldte studenter 
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FS521.001 Arbeidsliste 1 Vurderingsmelding 
FS521.002 Arbeidsliste 2 Vurderingsmelding 
FS521.003 Arbeidsliste 3 Vurderingsmelding 
FS565.001 Kandidatlister 
FS566.001 Vurderingsprotokoll 
FS568.001 Resultatliste vurdering 
 
Rutiner som må kunne kjøres på Campus: 
FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering 
FS510.002 Oppmelding av kull til vurdering/Undervisning på grunnlag av utdanningsplan 
FS550.001 Kandidatnummerering 
FS513.001 Kopiere meldinger fra en vurderingsenhet til en annen 
FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger 
FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering 
FS573.001 Overføring av vurderingsmelding til vurderingsprotokoll. 
 
 


