FS-21-004-5
Tidsestimat: 1-2 timer
RT 413402
2021-01-19 10:53:02 "Espen Dybwad Kristensen" <espen.kristensen@uit.no> - Ticket
created [Reply] [Comment] [Forward]

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 11898963) er levert
Date: Tue, 19 Jan 2021 10:53:00 +0100 (CET)
To: fs-onske@fsat.no
From: espen.kristensen@uit.no

Navn på din institusjon og ditt navn
•

Din e-post

•

UiT Norges arktiske universitet ved Espen Kristensen
espen.kristensen@uit.no

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

Dagens dato
•

Ikke besvart

19.01.2021

Overskrift/sakstittel
•

Flytte klagefristen med en dag

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

Begrunnelse og klage i studentweb

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

ingen

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

Vi mener studentene får en dag kortere frist enn de burde på å be om begrunnelse.
Det fungerer på denne måten:

1. Studenten får karakteren sin i Studentweb f.eks mandag kl. 10.
2. Fristen for å be om begrunnelse begynner å løpe og studenten kan be om
begrunnelse ut neste mandag.
3. Tidlig tirsdag morgen får studenten en e-post via databasejobb i FS, og dermed er
det først da studenten får vite at karakterene er i Studentweb.
Vi mener at studentene burde har frist ut tirsdag i følge til UH-loven.
Vi mener det er mest ryddig å anse karakteren som kunngjort først når studenten får
vite at karakteren er tilgjengelig i Studentweb, og at enukersfristen begynner å løpe
fra den dagen.

Beskrivelse av problemstilling

FS-21-004-5
Tidsestimat: 1-2 timer
•

Studenter mottar epost om at sensuren er registrert dagen etter registreringen, mens
fristen regnes ut fra når sensuren er registrert.

Løsningsforslag
•

Fristen beregnes ut fra når studentene får eposten og det vil si at man legger til en
dag på fristen.

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

