
FS-19-004-34-1 (vedlegg til FS-19-004-34) 
 
Tidsestimat: 
 
RT 347030 

2019-06-13 09:57:07 Oystein.Ornegard@uib.no (Øystein Ørnegård) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

CC: "Elisabeth Hagen Hjellbrekke" <Elisabeth.Hjellbrekke@uib.no> 
Subject: Bedre visning av eksternstudier 

Date: Thu, 13 Jun 2019 07:57:02 +0000 
To: "fs-support@fsat.no" <fs-support@fsat.no> 

From: "Øystein Ørnegård" <Oystein.Ornegard@uib.no> 

Hei! 

Vi har mottatt litt tilbakemeldinger på at det kan være litt tungvint å lese noen av bildene som viser 
eksterne resultater. Dette gjelder da forholdet mellom kvalifikasjoner og emnene som inngår. En del 
institusjoner gir f.eks. kvalifikasjon for fullført årsstudie og da kan det av og til være litt vanskelig å se 
hvilke studiepoeng som «inngår» i andre studiepoeng … : 

Dette bildet er fra høyresiden i bildet Utdanningsplan. Her inngår emnene med 3 x 15 SP fra 
institusjon 201 (i tillegg til 15 SP fra institusjon 222 – noe som også er forvirrende – men lite å gjøre 
med) i Spansk årsstudium, men det er ikke mulig for saksbehandler å se dette. 

Det samme gjelder i underbildet Omfang i Godkjenningssak samlebilde (studenten har jo ikke 125 
studiepoeng …): 

 

Og i underbildet i Person Eksternstudium: 

 

 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=927706
https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=927706
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=347030&QuoteTransaction=6509255&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=347030&QuoteTransaction=6509255&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=347030&QuoteTransaction=6509255&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=347030&QuoteTransaction=6509255&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=347030&QuoteTransaction=6509255
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=347030&QuoteTransaction=6509255


FS-19-004-34-1 (vedlegg til FS-19-004-34) 
 
Tidsestimat: 
 
I Person Eksternstudiums øvre del vises det med innrykk slik og det er ganske lett å orientere seg: 

  

I rapporten FS803.001 er det tatt litt grep: 

 

 

  

Her står det i parentes hvilke kvalifikasjon emnene inngår i. 

Hadde det vært mulig å gjøre noe med visningen i de andre bildene i form av noe innrykk eller 
lignende – slik at man kunne skille på omfang av en kvalifikasjon og av emnene? 

Mvh. 

Øystein 

 

2019-10-18 07:05:36 geirmv (Geir Magne Vangen) - Comments 
added [Reply] [Comment] [Forward] 
 
Det er en del jobb dersom det skal tas en generell gjennomgang av dette (som sikkert er lurt). 
 
Geir 
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