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RT 356327 
 
2019-07-09 12:15:07 <fs-core@admin.uio.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 5013211) er levert 

Date: Tue, 9 Jul 2019 12:15:05 +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 

Dagens dato 
 09.07.2019 

Overskrift/sakstittel 
 Emnekombinasjon i emnekombinasjon: Felt for siste lovlige semester å velge inn 

emnekombinasjon 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Emnekombinasjon samlebilde 

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. 

 Bachelorprogrammene på UiO er ofte bygget opp av faglig definerte og formelt 
vedtattemnekombinasjoner som vi kaller emnegrupper. Mange av disse er av 40 
studiepoengs omfang. Ettersom årene går, utfases og legges jevnlig emnegrupper 
ned pga. endringer i emne og/eller programporteføljer. Vedtak om nedlegging blir ofte 
fattet kort tid før vedtaket trer i kraft, eksempelvis et år før vedtaket trer i kraft, dvs. før 
alle studenter på bachelorprogrammet har fullført studiet. Ved slike nedlegginger av 
emnegrupper ønsker vi å hindre at flere studenter velger emnegruppen, mens de som 
allerede har valgt emnegruppen skal få fullføre den, med overgangsordning hvis 
nødvendig. I noen tilfeller kan det være aktuelt å flytte studentene over til en ny (og 
omtrent identisk) emnegruppe, men som regel må studentene få fullføre 
emnegruppen de startet på. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Når vi skal legge ned emnegrupper i FS, sjekker vi først FS226.003 for å se hvilke 

programmer/studieretninger som tilbyr emnegruppen. Deretter sjekker vi FS727.003 
og ser hvilke studenter på disse programmene/studieretningene som har 
emnegruppen i sin utdanningsplan. På bakgrunn av dette legger vi inn 
kullbegrensning i feltene «Studenter med startperiode kull» for den aktuelle 
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emnegruppen/ emnekombinasjonen i fanen «Emnekombinasjon» i Emnekombinasjon 
samlebilde for de programmene som tilbyr emnegruppen. Hvis det f.eks. bare er 
studenter med kull 2018-HØST på et program som har valgt emnegruppen, legger vi 
inn 2018-HØST – 2018 HØST. 
 
En slik kullbegrensning medfører imidlertid at alle på kullet/kullene som det er 
begrenset til får opp emnegruppen i Studentweb og får mulighet til å velge den. 
Tanken har vært at studentene skal se på nettsiden at emnegruppen er lagt ned og 
dermed ikke velge denne emnegruppen likevel. Det viser seg imidlertid at noen 
studenter velger slike 40-grupper som utfases likevel. Det er vanskelig og tidkrevende 
å skulle følge med på om det er noen nye studenter som velger 40-gruppen etter at 
den egentlig er lagt ned. 
 
Et alternativ vi har tenkt på er å kullbegrense til et kull langt bakover i tid, slik at 
studenter ikke får opp emnegruppen i Studentweb. Dette vil imidlertid medføre at 
emnegruppen vises med rød markering i utdanningsplanen i FS for studenter som 
allerede har denne emnegruppen i utdanningsplanen siden de går på et kull som faller 
utenfor kullbegrensningen. En slik markering vil trolig mange saksbehandlere stusse 
over og tenke at er ugyldig/feil. Vi synes derfor ikke dette alternativet er 
hensiktsmessig å bruke. 

Løsningsforslag 
 I tillegg til kullbegrensning ønsker vi å kunne registrere det siste semesteret studenter 

kan velge en emnegruppe (emnekombinasjonen) i Studentweb. Denne 
funksjonaliteten finnes i dag på emnenivå (i fanen «Emne» i Emnekombinasjon 
samlebilde). 
 
Vi ønsker derfor å få et «Siste semester»-felt i fanen «Emnekombinasjon» i 
Emnekombinasjon samlebilde, eller en annen løsning som gjør at vi kan registrere når 
studentene på et gitt studieprogram/studieretning skal kunne velge en emnegruppe 
siste gang. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 En slik endring vil medføre en enklere og mer korrekt FS-registrering av de vedtakene 
som fattes om nedlegging av emnegrupper. Det vil også bli enklere for studentene 
ved at de vil kunne se direkte i Studentweb om de kan eller ikke kan velge en 
emnegruppe, fordi den enten er valgbar via utdanningsplanen deres eller ikke. 
Dermed vil vi ikke i så stor grad være avhengige av at studentene får med seg 
nødvendig informasjon på programsidene og emnegruppepresentasjonen. I tillegg vil 
vi spare tid på å følge med på om studenter feilaktig har valgt emnegrupper som er 
under utfasing og skal legges ned. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

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

 Ikke besvart 


