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• Generelt om campusfunksjonalitet i FS

• Nyheter fra høsten 2017

• Vurderingsbilder med campus-informasjon

• Rutiner/rapporter som bruker campus

• Studentweb
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(kampus el kæmpes; gjennom engelsk, fra latin; 

se camping) universitetsområde (utenfor bykjernen)

Kilde: Bokmålsordboka

Campus
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Campus-funksjonalitet i FS

• Erstatter Geografisk sted.

• Implementert fra 2016.

• Fremdeles funksjoner under utvikling/forbedring.

• Forbedringer i forbindelse med vurdering fra høsten 2017.



Hva må registreres?

• For institusjoner med én campus.

• For institusjoner med flere campuser.



Institusjoner med én campus

• En institusjon må ha minst én campus!

• Registrer denne campusen.

• Koble denne til øverste organisasjonsenhet i bildet Sted 

(institusjonsnivå).





Resultat av denne registreringen



Institusjoner med én campus

• FERDIG!!



Institusjoner med flere campuser

• Avgjør hvilke campuser dere har.

• Registrer alle campuser.

• Koble til steder:

– Fakultet/avdeling

– Institutt

– Et sted kan være på flere campuser

– En campus kan ha flere steder



Institusjoner med flere campuser



Start med å registrere disse



Koble til sted



Koble til sted

• Kun campus som er knyttet til et overordnet 

sted kan benyttes lengre ned i strukturen.

• Dersom det ikke er oppgitt campus på et 

sted, vil dette stedet implisitt knyttes til 

overordnet sted sine campus.



Når sted er knyttet til en campus



Når sted er knyttet til en campus

• For emner og studieprogram som er 

tilknyttet et sted med kun en campus, vil 

implisitt knyttes til denne campus.

– Dermed ikke behov for mer campus-

registrering for disse



Når sted er knyttet til flere campus



Når sted er knyttet til flere campus

• Campus må angis på studieprogram



Når sted er knyttet til flere campus
• Knytter en campus til studieprogram



Når sted er knyttet til flere campus
• Knytter flere campus til studieprogram



Når sted er knyttet til flere campus

• Campus må angis på emne



Når sted er knyttet til flere campus
• Knytter en campus til emne

• Campusen arves automatisk av 
vurderingskombinasjoner og –enheter.



Når sted er knyttet til flere campus

• Knytter flere campus til emne



Bygning



Nyheter – kommer fra høst 2017
• Campus oppgis på studieprogramstudenten.

• Grep for å unngå duplisering av vurderingskombinasjon 
og vurderingsenhet når samme eksamensavvikling skal 
gjennomføres på ulike campus:

– Campus flyttes til vurderingsmeldingen.

– Angir på vurd.enhet hvilke campus som er valgbare 
for en eksamensavvikling.

• Attributt for å angi en campus som default.

• Attributt for å angi at studenten ikke skal plasseres, men 
aktivt velge campus.



• Campus-felt tas vekk fra vurderingskombinasjon.

– Erstattes av nytt underbilde for campus. 

• Mulighet til å knytte flere campus for vurderingskombinasjon.

• Nytt underbilde for campus på vurderingsenhet.

• Nytt felt for campus på vurderingsmelding.

• Nye kontroller for registrering av vurderingsmelding og aktiv 

klassetilhørighet for student.

• Nye beregninger av campus for Studentweb.

• Rutiner og rapporter.

Nyheter – kommer fra høst 2017
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Student samlebilde

07.09.201727



• Nytt campusfelt gjør at student ikke trenger å knyttes til klasse 

bare for å plassere studenten på et campus.

• Ved registrering av aktiv klassetilhørighet for student må 

denne være tilknyttet den campusen som er angitt på 

studenten. 

• Ved nyregistrering av vurderingsmelding på Studentweb 

beregnes campus automatisk ut fra studentens campus-

tilknytning.

• Ulike studieprogramtilhørigheter med ulike campus? Student 

kan velge blant aktuelle campus (men det skal finnes default).

Student samlebilde
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Vurderingskombinasjon
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• Vurd.komb kan ha flere campuser. 

• Mengden av campuser begrenses til de som er knyttet til emne eller 

emnets sted.

• «Arver» campuser fra emnet, men campuser som ikke skal benyttes 

kan fjernes fra underbildet. 

• Det kommer attributt for å angi en campus som default. Benyttes 

dersom ikke studenten entydig kan knyttes til en av campusene som 

ligger på vurd.komb. 

• Valg på vurd.komb. om studenten skal kunne velge campus eller om 

denne alltid skal følge campus på studieprogramstudenten. 

• Attributt for om studenten skal velge campus. 

Vurderingskombinasjon
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Vurderingsenhet
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• «Arver» campuser fra vurd.komb.

• Campuser som ikke benyttes kan fjernes. F.eks: Ordinær eksamen 

arrangeres ved flere campuser, mens konteeksamen kun arrangeres 

ved én campus.

• Attributt for å angi at studenten ikke skal plasseres automatisk på en 

campus, men gjøre et valg. Studenten vil ved oppmelding via 

Studentweb måtte gjøre et valg. 

Vurderingsenhet
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Vurderingsmelding
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• Campus legges til vurderingsmelding – obligatorisk.

• Feltene for oppmeldingstermin er flyttet slik at de kommer under 

«Detaljer».

• Krever endring i digitale eksamenssystemer for å håndtere den nye 

måten å gjøre det på; f.eks. inkludere campus i meldingsinformasjon til 

systemene. 

Vurderingsmelding
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• Rutinen skal endres slik 

at campus hentes fra 

studieprogramstudent i 

stedet for kullklasse-

student.

Oppmelding av studiekull til vurd.
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• Rutinen endres 

slik at campus 

hentes fra 

vurderingsmelding 

i stedet for 

vurderingskomb.

Fordele eksamen på rom
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• Rutinen endres 

slik at campus 

hentes fra 

vurderings-

melding i stedet 

for 

vurderingskomb.

Fordele kandidater på rom
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• Prosedyrer for oppmelding tar hensyn til campus.

• Ved nyregistrering av meldinger skal campus beregnes ut fra 

studentens campustilknytning.

• Studenten kan velge campus ved oppmelding der dette er mulig. Hvis 

valg av campus er påkrevd, må studenten gjøre et valg før meldingen 

blir opprettet.

• Utvikles fra høsten 2017. 

Tilpasninger i Studentweb
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Spørsmål?
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