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Regler for studierett – diskusjonssak  
 

Ved gjentatte anledninger har det vært tatt opp saker i Studentwebgruppen som går på rutinene for 

beregning av gyldig studierett. Disse rutinene styrer hva en student har mulighet til å gjøre på 

Studentweb, og når.  

Beregningsrutinene for Studentweb er for så vidt enkel nok å justere, men problemet er at 

definisjonene på studierett er uklare. Dette har gjort det vanskelig å sette opp et regelverk som er 

konsekvent, og som igjen er mulig å dokumentere skikkelig. Dermed dukker dette temaet til 

stadighet opp igjen i form av endringsønsker eller feilmeldinger som går på hvordan studieretten skal 

beregnes og Studentweb skal oppføre seg. 

På forrige møtet i Studentwebgruppen, 23. oktober 2018, ble det også etterlyst en generell diskusjon 

rundt dette da vi behandlet en slik sak. Følgende setning ble lagt til i konklusjonen av sak 7 b: 

Vi bør også grundigere diskutere regler for studierett og få en felles forståelse av hva som er 

gyldig studierett 

Denne diskusjonen bør løftes høyere opp enn Studentwebgruppen, da den er av prinsipiell art. 

Universitetet i Stavanger har da også meldt saken til neste møte i planleggingsgruppen, 29. januar 

(rt-sak 330454). 

Noen momenter til diskusjon: 

 Bruken av feltene «Studierett periode». Noen forhåndsutfyller «Dato til», andre ikke. 

Studentweb endrer oppførsel etter hva som er fylt ut her (eller ikke fylt ut), og når 

sluttdatoen er.  

 Bruken av «Studierettstatus» og «Studentstatus».  

 Kombinasjoner av «Studierett periode» og «Studentstatus». F.eks. utgått periode, men aktiv 

studentstatus, eller vice versa.  

Formålet med diskusjonen må være å komme fram til noen felles regler som gjør at vi enklere kan 

fastslå følgende: når er en person å regne som aktiv student, og når er en person å regne som inaktiv 

student som ikke lenger skal ha rettigheter til å utføre visse operasjoner på Studentweb?  
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