
FS-19-004-33 
 
Tidsestimat:  
 
RT 368381 

2019-10-23 17:24:05 Oystein.Ornegard@uib.no (Øystein Ørnegård) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 5543600) er levert 
Date: Wed, 23 Oct 2019 17:24:04 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 
From: oystein.ornegard@uib.no 

 

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

• Øystein Ørnegård 

Din e-post 
• oystein.ornegard@uib.no 

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

• yngve.brynjulfsen@uib.no 

Dagens dato 
• 23.10.2019 

Overskrift/sakstittel 
• Muligheter for filtrering i rapport 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• FS935.001 

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

• n/a 

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

• Bedre oversikt over innleverte ph.d.-avhandlinger hvor disputas ikke har blitt 
gjennomført. 

Beskrivelse av problemstilling 
• Rapporten tar utgangspunkt i alle innleveringer hvor det ikke er registrert en disputas, 

men problemet er at den også tar med innleveringer som aldri vil føre til en disputas. 
Dette gjelder innleveringer som ikke er funnet gode nok og hvor studenten enten 
skrives ut av programmet eller arbeider videre og gjør en ny innlevering på et senere 
tidspunkt. 
 
Spesielt de som slutter permanent vil over tid hope seg opp i rapporten (de vil aldri 
forsvinne fra listen). 
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Løsningsforslag 

• Det foreslås to filtre i rapporten: 
 
Radioknapper: 
Ledetekst: Behandling: 
1: "Venter på innstilling / godkjent innstilling". Plukker de som har *blank*, VERDIG 
eller NYVURD i feltet Institusjonsbehandling dato/resultat. 
2: "Underkjent". Plukker de som har IKKEGOD i feltet Institusjonsbehandling 
dato/resultat. 
 
Kryssboks 
Ledetekst: Kun aktive kandidater 
 
Eller en annen kombinasjon av filtre som gjør det mulig å få bort de innleveringene 
hvor det aldri vil bli gjennomført en disputas. 

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 

 


