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RT 370622 

2019-11-27 11:30:08 Oystein.Ornegard@uib.no (Øystein Ørnegård) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 5765593) er levert 
Date: Wed, 27 Nov 2019 11:30:06 +0100 (CET) 

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

Navn på din institusjon og ditt navn 
• 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 
• 27.11.2019 

Overskrift/sakstittel 
• Forbedring av FS-rutine 718.002 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan 

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. 

• - Mindre arbeid for saksbehandlere 
- Riktigere utdanningsplan for studentene 
- Færre feil-oppmeldinger 

Beskrivelse av problemstilling 
• På UiB skal de aller fleste bachelorstudenter velge en av to exphilvarianter i sitt første 

semester (skoleeksamen eller seminarmodell). Disse to emnene ligger da typisk i en 
emnekombinasjon og har emnevalgstatus M1MAKS (minst 1 maks 1). I tillegg har 
hvert fakultet sine egne exphilvarianter - slik at vi altså har 14 ekvivalente 
exphilemner ved UiB. Mange studenter har en eller annen exphilvariant fra før når de 
begynner på et bachelorprogram. Vi trenger derfor en effektiv måte å få inn 
studentens beståtte exphil-emne i utdanningsplanen slik at disse studentene ikke 
trenger å velge et av de to M1MAKS-emnene. 
 
FS159.001 legger inn kun obligatoriske emner i plan (og bruker studentens 
ekvivalente emne om han har bestått et slikt fra før). 
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I FS718.002 kan man velge å generere inn også emner med minst n-av. Dersom 
dette gjøres vil rutinen hente inn tidligere bestått ekvivalent exphil-emne for de som 
har dette (og ingen av de to opprinnelige exphil-emnene fra emnekombinasjonen). 
Problemet er at den legger begge exphil-variantene inn i plan for dem som ikke har 
bestått en exphil fra før. 
 
Og dette vil jo da gjelde alle slike tilfeller der emnekombinasjonene inneholder minst-
n-av varianter og det vil generere inn alt for mye emner studentene ikke skal ta. 

Løsningsforslag 
• Forslag til løsning blir da å innføre et nytt valg i FS718.002 som kun er mulig å krysse 

av for dersom man har krysset av for "- med minst n-av emner/planelementer". 
 
Krysset kan hete f.eks. "Legg kun inn ekvivalente emner som kan erstatte minst n-av 
emner". 
 
Med dette krysset skal rutinen kun legge inn det ekvivalente emnet når den støter på 
minst-n-av emner/planelementer. 
 
I vår tilfelle med exphil vil vi da slippe at den genererer inn begge exphil-emnene for 
studenter som ikke har bestått exphil fra før. 
 
den da kun legge inn det ekvivalente emnet og for studenter som ikke har bestått et 
av exphil-emnene i emnekombinasjonen eller et ekvivalent emne, vil den ikke 
generere inn noen ting (i motsetning til i dag hvor den genererer inn begge de to 
M1MAKS-emnene). 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• Skissert løsning medfører ingen innskrenking eller endring av funksjonalitet for dem 
som ikke ønsker å benytte seg av muligheten endringen gir. Rutinen vil fungere som 
før for dem som ikke setter dette ekstra krysset. 
 
Rutinen vil sørge for at vi slipper mange ikke-reelle oppmeldinger til exphil og det vil 
lette arbeidet med både time- og eksamensplanlegging. Vi tror også det vil bli langt 
færre henvendelser fra studentene. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

• Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

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

• Ikke besvart 

 


