
FS-18-004-17 
 
Tidsestimat: nattjobb 1 dag 

 
RT 252603 

2018-05-02 23:57:04 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3337620) er levert 

Date: Wed, 2 May 2018 23:57:03 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 UiS, Tor Erga 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

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

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 02.05.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Lang tid å kjøre rapport for å beregne oppnådd kvalifikasjon 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert 

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

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

 #252415 

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

 Ved UiS så kjører vi FS651.002 med utplukk Sted fakultetsvis og uten kryss i Kull-
termin og uten kryss i Kun aktive studenter. 
Rutinen tar veldig lang tid å kjøre (opp mot en time) på hvert fakultet. Vi lurer på om 
det er mulig å få rutinen til å kjøre på kortere tid. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Vi kjører rutinen på sted for å kunne fange opp alle som har oppnådd kvalifikasjon 

siden sist rutinen ble kjørt (kjøres normalt hver dag). Grunnen til at det tar lang tid er 
at den  
går gjennom alle studenter hver gang. 
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Løsningsforslag 

 Minst 99% av utvalget er jo uendret siden sist kontroll. Kunne rutinen vært endret slik 
at den ikke trenger å sjekke alle hver gang? Det kunne også vært et alternativ at 
rutinen ble kjørt som en nattjobb og viste nye oppnåelser i et eget bilde. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Vil gjøre gradfangsten raskere å gjennomføre. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

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

 Ikke besvart 

 


