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RT 341999 

 
2019-05-09 08:51:05 <fs-core@admin.uio.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 4774726) er levert 

Date: Thu, 9 May 2019 08:51:03 +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 

 - 

Dagens dato 
 09.05.2019 

Overskrift/sakstittel 
 FS226.003: Inkludere kullbegrensning 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 FS226.003 Emnekombinasjoner emne/emnekombinasjoner inngår i 

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

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

 - 

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

 UiO har robuste emner og emnekombinasjoner og gjenbruker dem år etter år på ulike 
studieprogrammer. Etter som årene går, trenger fakultetene likevel jevnlig å justere på 
innholdet. Da trenger vi kontroll og oversikt når emner og emnekombinasjoner i 
emnekombinasjoner må justeres og oppdateres. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Vi bruker FS226.003 for å kartlegge hvilke emnekombinasjoner som må oppdateres 

når emner/ emnekombinasjoner legges ned, samt for å påse at jobben er gjort. 
 
Eksempelvis skulle 40-gruppen i demografi (40-DEMO) legges ned. Den måtte 
kullbegrenses i mange ulike emnekombinasjoner på fem ulike fakulteter, se vedlagte 
illustrasjon ‘fs226-003-40-demo.PNG’ 
 
For å dobbeltsjekke og påse at alle kombinasjoner har blitt oppdatert må vi gå inn 
igjen på alle emnekombinasjoner i emnekombinasjon samlebilde og sjekke at det er 
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registrert kullbegrensning. Det hadde vært enklere om registrert kullbegrensning kom 
frem rapport FS226.003. 
 
Vi gjør tilsvarende for emner - for eksempel ECON1730. Da legges emnet ned i 
emnekombinasjonen, enten ved kullbegrensning eller ved siste semester. For 
eksempel i 40-DEMO har vi lagt inn siste semester 2018-HØST. Hvis emnet hadde 
vært obligatorisk i en emnekombinasjon hadde jeg lagt til kullbegrensning. For å se at 
alt er registrert lagt ned hadde det vært nyttig å se det i FS226.003. 

Løsningsforslag 
 Nye kolonner for kullbegrensing i FS226.003 «Emnekombinasjoner 

emne/emnekombinasjoner inngår i»: 
 
- Utplukk Emnekombinasjon: vise data fra "Studenter med startperiode kull" fra 
Emnekombinasjon samlebilde, fanen Emnekombinasjon. Se illustrasjon i rød skrift på 
vedlegget ‘fs226-003-40-demo.PNG’ 
 
- Utplukk Emne, vise: "Studenter med startperiode kull" og siste semester for emne. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Får bedre kontroll på at studenter får riktige utdanningsplaner med riktige 
valgmuligheter. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

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

 fs226-003-40-demo.PNG 
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