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Gjennomgang av Skype-møte, og notatet som ble utformet etter det.
Opptak
Campus på søknadsalternativene.
Er felt i dag, men vises ikke på Søknadsweb. Bør legges inn som arbeidsoppgave der.
Forholdet mellom campus angitt på opptaksstudieprogram og det som er angitt på studieprogram og
kull/klasse. Bør være samsvar.
HVL: Campustilhørighet/klasse/studieretning kan oppdateres ved et nytt opptak på samme program.
F.eks. ved opptak til Haugesund og venteliste Bergen. Rutinen som oppretter studenter må da
oppdatere campus.
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Gjøre campus påkrevd på klasse, hvis det er flere campuser. Vi Campus på klassen fram i
opptakstudieprogram
Undervisningsenheter/-aktiviteter
Hva er akutt/viktig å få gjort noe med?
USN: Ved oppmelding via Studentweb, hvor de tilsynelatende kan velge undervisning ved en annen
campus. Hadde håpet at når de først var tatt opp på en campus, at de ble oppmeldt der til
undervisning og vurdering med en gang, uten å velge.
Skal en regel ligge på emne om du må velge kun en campus, eller om det er valgbart?
UiT: Avvik krever enkeltsøknad, så ordnes det manuelt i systemet.
NTNU: ingen grunn til at reglene skal være annerledes for undervisning enn for vurdering, hvor det
fungerer ganske godt.
USN: Rent nettbaserte emner: er gjerne felles for studenter fra flere campuser. Eget campus for
"skyen"?
Må ha en attributt som styrer at det ikke skal være mulig å velge annet campus enn der du tilhører.
HVL "Låsing" av undernivåer på undervisningsaktiviteter når campus er valgt?
Det bør ikke være eget underbilde/fane for campus på undervisningsaktivitet. Dette kan skape
problemer for timeplan og Canvas, bl.a. Dvs. at en undervisningsaktivitet kun kan ha en Campus.
Men eget underbilde på undervisningsenhet. Undervisningsenheten kan ha flere Campus. I tillegg må
det komme en status for om Campus skal være valgbar.
Regelen for valg av campus skal legges på undervisningsenheter.
Undervisningsmeldingen skal kun ha en Campus.
Skal du bare kunne velge aktiviteter/partier knyttet til din Campus?
Hovedregel ja. Ved oppmelding settes Campus primært til Campus på Studieprogramstudenten. Hvis
studenten ikke er knyttet til en Campus hvor det er undervisning, benyttes default Campus.
Hvis det er nettcampus, skal det da alltid kunne velges? Må da ha en egen attributt for Campus for å
håndtere det. Ja. "Fritt valgbar" som attributt på Campus.
Nord: Vilkår for opptak på undervisningsaktivitet. Bestemt klasse på aktivitet. Bør tas opp i
undervisningsgruppen.
Rutinen FS718.001 Generering av studieprogramstudent må få Campusvalg.

Canvas
Få med info om campus og klasse på Canvas
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Oppmelding til undervisning på Studentweb
Ekvivalente emner/aktiviteter. Ikke mulig å markere hvert "tre" som ekvivalente. Studenten må gjøre
mange valg i dag. Men løses av endringen over, hvor strukturen kan være enklere. Studenten ser
bare aktuelle campuser.
Liste over campus; ikke forhånds utfylt campus, så sortere alfabetisk? Må ha utvikler-sak til
Studentweb-appen.
Vis alltid frem campus når studenten velger melding (i dag vises den bare der campus er valgbar).
Problem med studenter som har flere studieretter, hvor programmene er på ulike campuser. De får
tilgang til emner på annet campus gjennom sin andre studierett. Stig: Virker som en bug, skal sjekke.
Begrense emnesøk på Aktive emner til campus (ønske til SW-gruppen).
Emnekombinasjon
Behovene må utredes nærmere.
Frie emnevalg: Filter for "Kun egen campus", som sjekker om emnet er knyttet til studentens
campus.
J/N-felt sammen med "Frie emnevalg". Gjøres plass ved å fjerne farge.
Manuelle undervisnings- og vurderingsmeldinger
Triggeren som utfører dette må rettes. Studenten må plasseres på den campusen hvor han tilhører,
ikke på default campus.
Samme med undervisningsmelding når det opprettes manuell melding hvor det er J for krav
aktivitetsønske. I dag blir de ikke meldt.
Vurderingskombinasjon
Når eksamen ikke er på samme tidspunkt på tvers av campus. Problem ved USN, ikke andre. Enighet
om å ikke gjøre noe med dette foreløpig.
Kommisjon, sensor og campus
Nytt valg av campus på kommisjon - en begrensning. Må kunne knytte flere campuser til en
kommisjon.
Terminangivelse på campus
Minst studieprogram og emne. Det arves derfra til vurderingskombinasjon.
Studieprogram: Fra-til termin betyr kulltermin
Emne: Fra-til termin betyr konkrete terminer, ikke kull-termin.
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Må ha trigger når du endrer periode for campus, men har allerede opprettet vurderingsmelding. Eller
undervisningsenheter.
Camus på BIBSYS bestillingssted
Et BIBSYS bestillingssted kan omfatte flere Campus.
Nytt bilde Vurderingsmelding
Nytt bilde for vurderingsmelding, som viser ale felt i vurderingsmeldingen og det dermed kan søkes
fram studenter på Campus.
Kandidatnummerering
Hvorfor skal campus inn her? NOKUT kan få de tallene de vil basert på meldinger. Trenger ikke egen
nummerserie per campus. Unit tar opp dette med NOKUT.
Kandidater per campus - må kunne ta ut rapport. Tableau?
Utsending av e-post
Separat e-post per campus og eksamenssted.
Eget vurderingsmeldingsbilde, med ulike felt, som kan søkes opp og brukes som utplukk for e-post.
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