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RT 343200 

2019-05-21 15:00:11 <fs-core@admin.uio.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 4820469) er levert 

Date: Tue, 21 May 2019 15:00:09 +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 
 21.05.2019 

Overskrift/sakstittel 
 Utvidelse av nytt FS-API om emner 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 informasjon om emner på: https://api.fellesstudentsystem.no/emner/ [Open URL]{id} 

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

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

 Se tidligere sak om nye ønsker til nytt FSAPI: 
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=331993 [Open URL] 

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

 Vi skal begynne å publisere emnebeskrivelser fra FS og ut på nettsidene våre. Da har 
vi behov for at FS-API tar med flere felter fra FS 

Beskrivelse av problemstilling 
 https://api.fellesstudentsystem.no/emner/ [Open URL]{id} 

Denne viser litt for lite data om emner i forhold til våre behov. 

Løsningsforslag 
 1) Vi ønsker at https://api.fellesstudentsystem.no/emner/ [Open URL]{id} også tar med 

følgende data direkte fra emnetabellen: 
- studiepoeng 
- periode vurdering 
- periode undervisning 
- fag sortering 
- antall forsøk lovlig (eks + und) 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1169284
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=343200&QuoteTransaction=6441546&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=343200&QuoteTransaction=6441546&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=343200&QuoteTransaction=6441546
https://api.fellesstudentsystem.no/emner/
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=331993
https://api.fellesstudentsystem.no/emner/
https://api.fellesstudentsystem.no/emner/
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2) Vi ønsker i tillegg at alle data fra følgende undertabeller til emne blir tilgjengelig 
som undertjenester: 
- emneoverlapp (VEKTREDREGEL,VEKTREGELEMNE) 
- vurderingstermin (VURDKOMBTID) 
- undervisningstermin (UNDTERMIN_EMNE) 
- infotekst (EMNEINFO) 
- infotermin (INFOTERMIN_EMNE) 
- språk (EMNE_SPRAKVALG) 
- forkunnskapskrav 
(FORKUNNSKAPSKRAV/KRAVELEMENT_FORUTSATT/EMNE_FORUTSATT/LISE
NS_FORUTSATT) 
- emnekjede (EMNESAMLING/EMNE_I_EMNESAMLING) 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Ikke besvart 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

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

 Ikke besvart 

 


