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RT 341710 

2019-05-06 14:06:10 <asger.hagerup@ntnu.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 4758453) er levert 

Date: Mon, 6 May 2019 14:06:08 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: asger.hagerup@ntnu.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 Asger Hagerup for Erik Langbakk 

Din e-post 
 asger.hagerup@ntnu.no 

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

 erik.langbakk@ntnu.no 

Dagens dato 
 06.05.2019 

Overskrift/sakstittel 
 Oppdatere/endre emnekategorier i utdanningsplan 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan 

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

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

 (Sendt inn med wordskjema på #341427) 

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

 Sendes inn på nytt da jeg fikk opplyst om at wordskjema ikke skulle benyttes lenger. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Av og til har vi behov for å endre emnekategori i utdanningsplanen til et helt kull eller 

for en stor gruppe studenter. Rutinen FS718.005 kan oppdatere emnekategori der 
dette mangler, men vi kunne tenkt oss et valg for å oppdatere emnekategori i de 
tilfeller hvor det er gjort endringer i emnekombinasjonene. Dvs. der emnekategori på 
et emne i en students individuelle utdanningsplan er ulik den kategorien som er 
spesifisert på samme emnet i emnekombinasjonen (eller som default kategori på 
emnekombinasjonen jf. hjelp.fsat.no #337031.) 

Løsningsforslag 
 Det legges til et valg for «Endre eksisterende emnekategorier iht. emnekombinasjon» 

i FS718.005. Hvis dette hakes av må det spesifiseres emnekombinasjon. Ideelt også 
med et valg om å kunne kjøre på bare denne eller denne og underliggende 
emnekombinasjoner, men dere får avgjøre om det sistnevnte kan føre til en for tung 
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jobb. Det viktigste for oss er å lettere kunne få endret emnekategorier for større 
studentutplukk uten at man må gå inn i hver individuelle utdanningsplan og fikse 
manuelt. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Et slik valg i rutinen vil lette ryddejobben når vi oppdager feil eller det kommer 
endringer som gjør at emnekategorier må byttes. Alternativet er å søke fram hele kull i 
utdanningsplanbildet og deretter klikke seg inn på hvert emne som skal oppdateres, 
og det er ikke en jobb du vil gjøre mange ganger. Ingen kjente negative 
konsekvenser. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

 


