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Navn på din institusjon og ditt navn
Merk at avsender skal være FS-kontaktperson


Universitetet i Oslo

Din e-post


fs-core@admin.uio.no

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


-

Dagens dato


04.06.2019

Overskrift/sakstittel


Begrense antall emner en student får melde seg til pr. semester?

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder


Studentweb: påmelding til emner

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere
Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner


Ikke sendt inn tidligere

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


Alt vi skriver her står mer utførlig beskrevet på nettsiden vår "Maksgrense for antall
emner en student får melde seg til per semester", se https://www.uio.no/foransatte/arbeidsstotte/sta/fs/fs-nettverket/onsker/2017/maks-antall-emner.html [Open
URL]
En del studenter melder seg til veldig mange emner. Vi kunne ønske oss en mulighet
til å sette inn et tall på maksimalt antall emner eller antall studiepoeng en student får
mulighet til å melde seg til per semester. Vi ville i første omgang gjerne fått luftet
saken med de andre institusjonene i planleggingsgruppen, for å avdekke om dette er
et sær UiO-problemstilling som andre institusjoner er ikke vil se nytte av å få en
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løsning på. Vi sender det som endringsønske slik at vi kan få presentert
problemstillingen.

Beskrivelse av problemstilling


Ingen lover eller forskrifter begrenser UiO-studentens mulighet til å melde seg til et
ubegrenset antall emner.
FS eller Studentweb har per i dag ikke funksjonalitet som hindrer UiO-studenter melde
seg til et ubegrenset antall emner.
Studenter har mulighet til å melde seg til langt flere emner enn det de har planer eller
mulighet til å klare å gjennomføre. Disse studentene opptar dermed plasser som
andre studenter kunne benyttet seg av.
Dette fører til at studiekonsulentene må overbooke antallet plasser på emnene fordi
frafallet kan være stort.
Mange studenter får samme rangeringspoeng i undervisningsopptaket. Dette får
særlig konsekvenser for nye studenter som ikke har avlagt studiepoeng ved UiO
tidligere.
Økonomiske konsekvenser: Vi tjener ikke penger på ikke-avlagte studiepoeng.

Løsningsforslag


Vi har sett på de ulike mulighetene vi kan benytte og delvis allerede benytter per i
dag:
- Rangeringsregler for undervisningsopptak
- Emneprioritering
- Takke ja til plassen på emnet
- Krev valgt i utdanningsplan = J
- Påkrevd oppmøte på første undervisningstime
Ingen av disse dekker behovet.
Men et konkret og godt løsningsforslag i FS /Studentweb finner vi ikke for å hindre at
folk melder seg til for mange emner. Vi har tenkt på ulike løsninger, men finner
heftelser ved dem alle:
Varsel i Studentweb?
Man kunne tenke seg at studenten i Studentweb fikk et varsel dersom de søkte plass
på mer enn et gitt antall studiepoeng i ett semester, eksempelvis: «Merk at du nå har
meldt deg til emner av mer enn 30 studiepoengs omfang dette semesteret. Et
fulltidsstudium utgjør 30 stp. Vi oppfordrer deg til å trekke deg fra emner du ikke skal
ta, og på den måten frigjøre plassen til andre interesserte studenter». Vi vil ikke
anbefale et slikt varsel eller oppfordring uten en konkret sanksjonsmulighet for det har
erfaringsmessig liten effekt og gir visuell støy inne i Studentweb.
Mulighet for å sette inn begrensning FS og Studentweb
Problemet omfatter både programstudenter og enkeltemnestudenter.
Enkeltemnestudenter har ikke opptak til et studieprogram i FS, så det vil ikke være en
dekkende løsning å legge inn begrensningen knyttet til studentens studieprogram.
Heller ikke på emnekombinasjonen, for man vil begrense at studenter melder seg til
emner også utenfor planen. Begrensningen måtte derfor ligge på personen på en eller
annen måte. På en eller annen måte få til noe i Studentweb som sier «Du har nå søkt
plass/fått plass på emner av n studiepoengs omfang dette semesteret, og du kan ikke
velge flere. Alternativt kan du trekke deg fra et eller flere emner og velge andre i
stedet.» Dersom vi på UiO ble enige om ett makstall for samtlige studentgrupper,
kunne vi foreslå et modulvalg for Studentweb. Modulvalg gjelder alle studenter, inkl.
ph.d.-nivået. I og med at ph.d.-avhandlingsemner normalt er på 150 stp. vil et
modulvalg alene ikke hjelpe. Modulvalget vil måtte kunne knyttes til studienivå, men
det vil altså innebære å be om helt ny FS-funksjonalitet for modulvalg.
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Vi har også vurdert å foreslå en ny type emneprioritering
Hvis vi ser at en maksgrense for antall emner/stp. ikke er den beste løsningen, kunne
vi tenke på ny type emneprioritering? Kunne vi tenke få en FS/Studentweb-løsning
der studenten angir en prioritering blant alle emnene de kunne ønske seg plass på?
Eventuelt kombinert med et makstall? Men, det er vanskelig å se hvordan en slik
prioritering skulle kunne håndteres på emner med DIREKTE påmelding, som
innebærer at studenter får svar på søknaden i Studentweb straks etter at (på
sekundet) søknaden er registrert. Studenten får bare søkt plass dersom
undervisningen i emnet har minst én ledig plass. Enkeltemneordningen på UiO baser
seg på at emnene har DIREKTE påmelding. Vi tenker derfor at en prioritering blant
alle emner for alle studentgrupper ikke vil kunne løses uten store endringer i
enkeltemneløsningen på UiO, samt at det ville innebære å innføre ytterligere en
saksbehandlingsrunde for undervisningsopptak på emner med SØKNAD i tillegg til
rundene i midt i juni, august og desember/januar.
Hvis studenten skulle prioritere blant en rekke emner, hva skulle ligge til grunn for
prioriteringen, ut over faglig interesse? Ville studenten se sammenhengen mellom å
prioritere emner og å få plass på seminargrupper? Vil studentene for eksempel ønske
emne A bare dersom de får plass på seminargruppe 1, men emne B dersom de ikke
får plass på ønsket seminargruppe? Prioriteringen vil måtte ta hensyn til mulighet for
kollisjonsfrie studieløp?

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

2019-06-05 08:20:08 svenpetn (Sven Petter Næss) - Comments added [
Hei!
Det finnes mulighet for å begrense emner innenfor en emnekombinasjon med maksimal antall vekting.
Ikke helt det man etterspør, men eneste funksjon i denne retningen.
Hvordan man skal kunne begrense det per semester, er ikke enkelt. Synes det er greit at
planleggingsgruppen tar den.
Vi får uansett ikke gjort noe med Studentweb her før noe er tilrettelagt i FS.

