
FS-19-004-34 (se også vedlegg med skjermbilder FS-19-004-34-1) 
 
Tidsestimat: 
 
RT 368490 

2019-10-25 08:27:05 Oystein.Ornegard@uib.no (Øystein Ørnegård) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 5554737) er levert 
Date: Fri, 25 Oct 2019 08:27:03 +0200 (CEST) 

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

Navn på din institusjon og ditt navn 
• UiB, Øystein Ørnegård 

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

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

• Ikke besvart 

Dagens dato 
• 25.10.2019 

Overskrift/sakstittel 
• Bedre visning av eksternstudier 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• Flere 

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. 

• n/a 

Beskrivelse av problemstilling 
• Studiekonsulentene våre har meldt fra om noe de opplever som et problem: 

 
Noen institusjoner registrerer kvalifikasjoner på årsstudier, og når studiekonsulentene 
behandler søknader om innpassing av ekstern utdanning og importerer resultater, 
sier de at det kan være vanskelig å se hvor mange studiepoeng studenten faktisk har. 
Og i noen bilder er det faktisk ikke mulig å se hva som inngår i hva. 
 
F.eks. har en student tatt et årsstudium i spansk ved UiA, og det er "såvidt" synlig i 
"Person eksternstudium" at emnene ligger under kvalifikasjonen (fordi årsstudiet er 
merket med KVAL og emnene med EMNE. Men i "godkjenningssak samlebilde" og 
fanen for ekstern utdanning i utdanningsplanen, er det ikke så lett å se forskjellen på, 
eller sammenhengen mellom, en kvalifikasjon og et emne, og det kan se ut som at 
studenten har et årsstudium på 60 stp i tillegg til enkleemner på 15 stp. 
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FS-19-004-34 (se også vedlegg med skjermbilder FS-19-004-34-1) 
 
Tidsestimat: 
 
Løsningsforslag 

• - Bildet Utdanningsplan - høyre del, tabben "Ekstern utdanning" 
- Bilde Godkjenningssak, underbildet Omfang (viser også feil studiepoengsum når 
den summerer SP på kvalifikasjon + emner som inngår i kvalifikasjonen) 
- Bildet Person Eksternstudium, underbildet Resultater 
- Søknad - resultatgrunnlag 
 
Felles for disse bildene er at oppnådde kvalifikasjoner og emner vises helt uten 
innbyrdes struktur og ønsket er at det skal være mulig å lett se hvilke studiepoeng 
som inngår i hvilke (altså hvilke emner som inngår i hvilke kvalifikasjoner). 
 
I rapporten FS803.001 er det gjort noe som gjør det litt lettere å se. Emner og 
kvalifikasjoner ordnes etter institusjon og resultat-løpenummer. Emner som inngår i 
en kvalifikasjon får en kvalifikasjonens resultat-løpenummer i en parantes bak eget 
resultat-løpenummer. Et slikt grep kan kanskje være en løsning i de andre bildene 
også, men aller helst burde det være en visuell forskjell på visningen også (f.eks. ved 
at emner rykkes inn under kvalifikasjonen og at kvalifikasjonene vistes i bold). 
 
Viser ellers til innmeldt sak inneholdende skjermdumper: 
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=347030 [Open URL] 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• Lette arbeide med innpassingssaker. Mindre sjanse for feil. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
• n/a 

Eventuelle vedlegg 

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

• Ikke besvart 
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