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RT 249081 

2018-03-26 10:48:06 <fs-core@admin.uio.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2977281) er levert 

Date: Mon, 26 Mar 2018 10:48:04 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: fs-core@admin.uio.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 Universitetet i Oslo ved Lena Finseth 

Din e-post 
 fs-core@admin.uio.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 26.03.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Sperre mot at studenter selv kan endre utdanningsplan 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Utdanningsplan i Studentweb og i FS 

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

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

 Jeg lurer på om NTNU sendte inn noe liknede for noen år siden. 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Vi savner mulighet for å kunne sperre for at studentene selv kan gjøre endringer i sin 
utdanningsplan. På noen studieprogrammer er det slik at studenter som har fått 
godkjent sine emnevalg kun kan gjøre endringer i sine utdanningsplaner dersom 
programrådet innvilger søknad. På noen studieprogrammer, særlig på masternivå, er 
det få obligatoriske emner, og for å hindre studentene i å gjøre endringer i 
utdanningsplanen uten at søknad er innvilget, har gjør vi det slik at 
studiekonsulentene gå inn på hvert enkelt emne i utdanningsplanbildet i FS og sette J 
i rubrikken for "Sperr mot sletting" og "Sperr mot endring". Dette er tungvint. På andre 
studieprogrammer er det slik at når studentene nærmer seg slutten på studiet og 
utdanningsplanen deres er gjort klar for gradfangst, er det uheldig om studentene 
endrer planen frem i tid ved for eksempel å endre veivalg. 

 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1169284
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=249081&QuoteTransaction=4054243&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=249081&QuoteTransaction=4054243&Action=Comment
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Beskrivelse av problemstilling 

 Vi ønsker å kunne sette en sperre på hver enkelt student som kan hindre studentene 
selv å gjøre endringer i utdanningsplanen fordi endringer kan skape rot i forbindelse 
med gradfangst og i forhold til oversikt over hvilke emner det er avtalt i 
veiledningssamtaler at studenten skal avlegge. 
Vi ønsker en løsning som gjør det unødvendig å sette J i "Sperr mot sletting" og 
"Sperr mot endring" utdanningsplanbildet i FS på hvert enkelt emne. 

Løsningsforslag 
 Vi ser ulike løsningsalternativer. For alle alternativene tenker vi oss at studenten kan 

se utdanningsplanen i Studentweb, men ikke legge til eller fjerne emner. Studenten 
får meldingen "Du kan ikke endre utdanningsplanen nå." Studenten får ikke opp 
utdanningsplanen i registreringssekvensen, men kan få den opp under menyvalget 
Studier. Studenten kan melde seg til og trekke seg fra undervisning og eksamen på 
vanlig måte, både i utdanningsplanen og under Aktive emner. 
1. Haken "Sperr aut. oppd. av plan" på Student samlebilde i FS-klienten endres til 
også å gjelde studentens mulighet til å endre planen, slik at haken ikke kun omfatter 
FS-rutiner.  
2. Nytt Ja/Nei felt under "Sperr aut. oppd. av plan" på Student samlebilde i FS-klienten 
som sperrer mot at studenten kan legge til eller slette emner i utdanningsplanen".  
3. Ny studentstatuskode, f.eks. LÅST-PLAN "Utdanningsplanen låst for endring av 
emner" med disse kriteriene: 
Aktiv student = J 
Utdanningsplan Vis = J 
Utdanningsplan Sperr = J.  
Vi er egentlig ikke så glad i dette løsningsforslaget fordi vi hadde en tilsvarende lokal 
kode i 2008 til 2011. Problemet med studentstatuskoden var den ble brukt på andre 
studenter enn den var beregnet for og koden ble således ikke brukt på riktig måte. 
4. Ny begrenset/betinget studierettstatuskode. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Vil spare administrasjonen en god del manuelt arbeid med røkting av 
utdanningsplaner. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

Kommentar: 

Løsning 1 er enklest og omfatter kun Studentweb 

Løsning 2 er nest enklest. Det må innføres et nytt felt i FS og i databasen + Studentweb 

 

Saken videresendes til Studentweb-gruppa når den er diskutert i Planleggingsgruppa 


