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RT 399063 

2020-07-22 11:27:10 <fs-core@admin.uio.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 
Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 8665045) er levert 

Date: Wed, 22 Jul 2020 11:27:09 +0200 (CEST) 
To: fs-onske@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 

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

• - 

Dagens dato 
• 22.07.2020 

Overskrift/sakstittel 
• Samkjørt undervisning - oversikt 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• FS470.001-004 Tilbud/vente/avslagsliste/oppmøteliste, 

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. 

• UiO har et utall emner som i større eller mindre grad deler på undervisningen. 
Således skal antall tilgjengelige plasser på undervisningen fordeles broderlig, mellom 
to eller flere emner, dvs. samkjøring. Ett av emnene blir definert til å være et såkalt 
sjefsemne og derfra blir kapasiteten i undervisningsopptaket talt opp. Sjefsemnet blir 
satt inn i rammen samkjørt på det/de andre emnene. Et eksempel er paret BIOS5113 
og BIOS9113 2020 VÅR, der BIOS5113 er sjefsemnet, se vedlagte illustrasjon 'fs-
undakt-samkjore-opptak-master-er-sjef.PNG'. 

Beskrivelse av problemstilling 
• Når det kommer til studentene, har vi behov for å holde oversikt over hvem som er på 

hvilket emne før vi lagrer data om undervisningsopptaket, slik at vi kan gjøre 
endringer i bakgrunnsdata dersom vi ser behov for det. Vi har også behov for å holde 
oversikt i etterkant og se statusen på den enkelte student og de emnene som hører 
sammen hvordan det står til med tanke på påmeldte/tilbud-/vente-/avslagsliste. 
 
I rutinen FS462.001 Undervisningsopptak får saksbehandler oversikt ved at 
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emnekoden på det samkjørte ikke-sjefsemnet listes ut ved siden av søkeren, se 
vedlagte illustrasjon 'fs-462-001-samkjort-visning.PNG'. 
 
I rapportene under FS470.001-004 Tilbud/vente/avslagsliste/oppmøteliste, derimot, 
ser vi ikke hvilke emner som har samkjørt undervisningsopptak med andre emner, 
som altså hører sammen, og da får vi ikke et helhetsoversikt over status for slike 
samkjørte emnepar eller emnetrioer. 

Løsningsforslag 
• Rapportene FS470.001-004: Tilbud/vente/avslagsliste/oppmøteliste får funksjonalitet 

slik at rapporten kan kjøres for et flere gitte emner samtidig, uten at det gjelder hele 
instituttet og at emnekoden blir påført ved siden av hver enkelt student. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• Blir lettere for saksbehanlder å holde oversikt. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
• Ikke relevant 

Eventuelle vedlegg 

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

• fs-undakt-samkjore-opptak-master-er-sjef.PNG 
• fs-462-001-samkjort-visning.PNG 

 


