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FS kurs 2: Studieelementer 
 

 

 

1. Innledning 

 

Studieelementer er i FS en gruppe beslektede begreper som alle har med studieinnhold og 

studiestruktur å gjøre. Disse begrepene står sentralt i systemet og må holdes godt à jour for at 

FS skal kunne være et godt verktøy.  

 

Studieinnhold omfatter emner, vurderingskombinasjon, emnesamlinger og kvalifikasjoner 

(grader).  Dette er faglige enheter som man kan studere og få dokumentert kunnskaper i, ved 

karakterutskrift og vitnemål 

 

Studiestruktur omfatter studieprogram, fag, studieretninger og emnekombinasjoner. Dette er 

begreper og tabeller som setter rammer for eller grupperer studieinnholdet, og spesifiserer 

innhold og mengde, valgbarhet, rekkefølge mv. Også for emner, emnesamlinger og 

kvalifikasjoner kan man definere en indre struktur med deler, valgbarhet, rekkefølge osv. 

 

I studiestrukturen inngår også ulike krav og regler. I FS kan man definere karakterregler, 

emnekjeder, forkunnskapskrav og vektingsreduksjoner. 

 

Vurderingskombinasjon samlebilde presenteres ikke dette kurset, men behandles i kurs 6 

Vurdering. 

 

Emnekombinasjoner behandles i kurs 4 Utdanningsplan. 

 

Kvalifikasjoner (grader) oppnås ved fullført studium. Bildet kvalifikasjon ligger i modul 

kvalifikasjon, men presenteres også i dette kurset.  
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2. Emner 

 

Emne er den minste selvstendige faglige enhet man kan avlegge eksamen og få dokumentert et 

resultat i. Mange opplysninger kan knyttes til emner, og emner anvendes i svært mange bilder og 

tabeller i FS. 
 

 

2.1 Emne samlebilde (Studieelementer/Bilde) 
 

 
  

 

Emne samlebilde 

 
F1 

Kode Emneid for emne – institusjonsnr, emnekode og versjonskode. 

Dersom institusjonsnr er forskjellig fra egen institusjon, vil emnet ikke bli rapportert. 

Navn Emnenavn  

Benyttes på StudentWeb, karakterutskrifter, vitnemål og i enkelte rapporter, samt i noen 

bilder. 

Dersom nynorsk og/eller engelsk emnenavn ikke er definert, så benyttes Emnenavn-Bokmål 

på StudentWeb, karakterutskrifter og vitnemål når språk er hhv nynorsk eller engelsk. 

Periode vurdering Emnets levetid mht vurdering. Termin vurdering gis første gang og Termin vurdering gis 

siste gang. Relevant for utplukket av emner som skal rapporteres (se brukerdokumentasjon 

for Rapportering). 

Vurderingsenheter vil opprettes automatisk innenfor perioden angitt i feltet Periode 

vurdering. 

Periode 

undervisning 

Emnets levetid mht undervisning. Termin undervisning tilbys første gang for emnet (årstall). 

Relevant for utplukket av emner som skal rapporteres, samt for verdien av "Status iht. 

aktivitet" i rapporteringen til NSD. (Se brukerdokumentasjon for Rapportering.) 

Undervisningsenheter vil opprettes automatisk innenfor perioden angitt i feltet Periode 

underv. 

Studieprogram 

rapportering 

Studieprogrammet emnet knyttes til i forbindelse med rapportering NSD. Er det 

studieprogram som da angir hvilken finansieringskategori emnet skal falle inn under. 

I visse tilfeller kan dette studieprogrammet bli benyttet for å utlede en students 

studieprogramtilhørighet ved rapportering (se avsnitt "Beregning av 

studieprogramtilhørighet" i brukerdokumentasjon for Rapportering) 
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Det er videre mulig å knytte emnet til flere studieprogram, se Emne samlebilde, underbilde 

Studieprogram. 

Fag sortering Fagkode for "viktigste" fag emnet omfatter. Emne kan knyttes til flere fag, men i de 

sammenhenger emne må presenteres under et bestemt fag, så benyttes dette faget (for 

eksempel ved faggruppering på karakterutskrifter). 

Rapporteres til SSB. 

NUSkode (SSB) NUSkode for emnet (SSBs kode Norsk utdanningsstandard) 

Benyttes ved rapportering. Ved å trykke på den grå knappen til høyre for feltet kan en 

NUSkodegenerator brukes for å lettere finne riktig kode. 

Adm ansv (kontr) Administrativt ansvarlig sted for emnet (som utfører kontroll) 

Utplukk av emner i rapporter og rutiner i FS gjøres på grunnlag av denne stedkoden. 

Studieansv (regl) Studieansvarlig sted for emnet (som angir reglement) - institusjonsnr. 

Benyttes ved rapportering. Som regel vil Adm ansv og Studieansv være identiske. 

Tidligere tilknyttet Tidligere administrativt ansvarlig sted for emnet (som utfører kontroll). Kan benyttes dersom 

et emne skifter stedtilknytning (f.eks. ved omorganiseringer av institusjonen). 

Samarbeidsinst. Samarbeidende institusjon. Benyttes dersom  emnet tilbys i samarbeid med andre 

institusjoner, f.eks. med hensyn til undervisning, praktisk eksamensavvikling. 

Studienivå Alle emner må tilordnes et studienivå. Verdiene må være definert i kodebildet Studienivå, der 

NSD-koden for dette studienivået er angitt, og der det angis om dette studienivået kan 

benyttes for henholdsvis emne, studieprogram og kvalifikasjon. Benyttes ved rapportering og 

i StudentWeb ved Frie emnevalg i utdanningsplanen.   Endring i studienivå blir logget i bilde 

Emnelogg. 

Vekting Emnets vekting.  

Benyttes bl.a. ved rapportering. 

Varighet und. Angir undervisningens varighet i antall og tidsenhet, f.eks 8 uker eller 1 semesster. 

Emnetype Lovlige emnetyper er definert i kodebilde Emnetype.  

 

ADMIN: Emner av emnetype ADMIN rapporteres ikke. 

 

 VURDERING: Emner som normalt avsluttes med en evaluering. (Ingen funksjoner i FS 

benytter denne verdien vil være som om emnetype ikke hadde verdi.) 

 

FORDYPNING: Angir at emnet er en faglig fordypning.  Verdien har ingen funksjonell 

betydning, dvs. at et emne kan opptre som et fordypningsemne selv om det ikke er av 

emnetype fordypning. Det er i Emne samlebilde, underbilde Fordypn. at et emne knyttes som 

fordypningsemne til et annet emne.  

 

PRAKSIS:  Emner som i sin helhet omfatter praksisgjennomføring. Noen rapporter i FS som 

er spesifikke i forhold til praksisgjennomføring, søker frem emner med denne emnetype. 

 

UNDERVISN: Studentene vil kunne melde seg til undervisning via studentweb uten å måtte 

melde seg til vurdering i emnet. Emnets påmeldingsfrist kontrolleres ikke. Ved bekreftelse av 

utdanningsplanen, vil det opprettes en undervisningsmelding for et emne som er av emnetype 

undervisning. Oppmelding til undervisning godkjennes kun dersom studenten i tillegg er 

oppmeldt til minst én vurdering denne terminen. 

Studierettkrav Om det er krav om studierett for å melde seg til undervisning i emnet.  

Dersom feltet har verdien N, så vil alle studenter implisitt få studierett på emnet ved 

påmelding, og de vil dermed også rapporteres i studentkategori Student (uavhengig av 

studierett). Kun et fåtall emner bør defineres uten krav til studierett, f.eks. exphil-emner, der 

alle skal ha adgang og en ikke ønsker å vedlikeholde studieretter. 

 

Dersom feltet har verdien J, så vil kun studenter som har studierett på emnet, få melde seg til 

vurdering. Merk imidlertid at dersom et studieprogram har frie emnevalg der det ikke kreves 

studierett på emner som skal velges inn, så vil en student på dette programmet kunne velge 

inn et emne som han ikke har studierett på, og videre bli meldt opp til vurdering via 

bekreftelse av utdanningsplanen. Merk også at dersom en saksbehandler legger et emne som 

har markering for Studierettkrav, inn i utdanningsplanen til en student som ikke har studierett 

på emnet, så vil studenten bli oppmeldt til vurdering i emnet ved bekreftelse av 

utdanningsplanen. 
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Hovedinstrument Om vurderingsmeldinger til emnet skal tilknyttes et hovedinstrument.  

Dersom feltet har verdien J, vil hovedinstrument bli lagret i vurderingsmeldingen dersom 

hovedinstrument er registrert i studentens instrumentoversikt. 

Tellende i grad Benyttes ved beregning av "køstudiepoeng" ved undervisningsopptak, der kun emner som 

teller i grad gir uttelling for studiepoeng. (Benyttet ved enkelte fakultet ved UiO.) 

Antall forsøk lovlig 

– vurdering 

Antall maksimalt forsøk lovlig for student i emnet. (Se kodebildet Vurderingsresultatstatus 

for angivelse av hva som er gyldig vurderingsforsøk.) Kontrollen tar hensyn til eventuelle 

vurderingsmeldinger i tidligere terminer. Det er også mulig å angi hvilken termin kontrollen 

skal gjelde fra. 

 

En student som har fått godkjent et ekstra forsøk, vil få melde seg til vurdering selv om feltet 

antall forsøk lovlig er oversteget. 

 

Dersom en antall forsøk skal gjelde for summen av vurderingsforsøk for et antall ekvivalente 

emner, må disse emnene være definert i bildet Emnekjede med kjedebruk Tregangersregel. 

Gjelder fra Årstall og terminkode for når første forsøk skal telles fra. 

Antall forsøk lovlig 

– undervisning 

Antall maksimale forsøk til undervisning. Selve testen går på antall meldinger som eksisterer 

med verdi J for opptatt for gitt emne. Det er også mulig å angi hvilken termin kontrollen skal 

gjelde fra. 

Gjelder fra Årstall og terminkode for når første oppmelding skal telles fra. 

Nederst i emne 

samlebilde 

 

Kommentar Generelt kommentarfelt. 

Ressurskategori Benyttes kun av NTNU. Indikator for å angi hvor ressurskrevende undervisningen i emnet er. 

Kun lokale koder. 

Betegnelse 

fordypningsemne 

Betegnelse for fordypningsemner som er tilknyttet emnet i Emne samlebilde, underbilde 

Fordypn. Benyttes på StudentWeb ved oppmelding til vurdering. Hvis det ikke ligger noen 

verdi i feltet, så vil betegnelsen "Fordypning" benyttes. 

Emne 

oppmeldingskrav 

Dersom oppmeldingskrav-emne angis for et gitt emne, så må studenten ved oppmelding til 

dette emnet via vurderingsmeldingssiden, være oppmeldt også til oppmeldingskrav-emnet. 

Ved oppmelding til emnet via utdanningsplanen, tas det ikke hensyn til eventuell verdi i dette 

feltet, dvs. feltet har da ingen funksjon. (Institusjonsnr som del av emneid.). 

 

 

 
 

Undervisning 

 
  

Påmeldingstype 

  

 

Styrer påmeldingsmåte i StudentWeb 

Etteranmelding Styrer etteranmeldingsmåte i StudentWeb 

Fjernundstatus Om emnet tilbys som fjernundervisning. 

JA: Emnet gis kun som fjernundervisning. 

NEI: Emnet gis ikke som fjernundervisning 

BÅDE: Emnet gis også (dvs. i tillegg) som fjernundervisning. 

Aut. und. melding Angir om studenter ved melding til vurdering automatisk skal meldes til 

undervisning. 
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Merk at emner som inngår i utdanningsplan skal ha verdien N i dette feltet, da det 

innenfor utdanningsplanen er egen funksjonalitet for oppdatering av undervisnings- 

og vurderingsmeldinger. 

Beregn kval. UM Om kvalifisertstatus skal beregnes automatisk (ved rutine i undervisningsmodulen).  

Dersom feltet ikke markeres, så må registrering av kvalifisertstatus utføres manuelt på hver 

enkelt undervisningsmelding. 

Påkrevd Ja-svar Om det kreves ja-svar på undervisningsplass for å beholde plassen. 

Dersom feltet har verdien J, vil studentene som får tilbud om undervisning, kunne takke J/N 

til plassen på StudentWeb (kun dersom det er definert undervisningsaktiviteter for emnet). 

Alternativt kan J/N registreres manuelt i feltet Status-svar på undervisningsmeldingen. 

For å slette meldinger for de som har takket nei, benyttes rutinen FS515.002 Sletting av 

undervisnings-/vurderingsmeldinger med N for Jasvar eller møtt. 

Dersom feltet Påkrevd Ja-svar har verdien N, vil det ikke bli satt noen verdi i feltet Status-

svar på undervisningsmeldingen. 

Påkrev fremmøte Om fremmøte er påkrevd for å beholde undervisningsplass på emnet. 

Dersom feltet har verdien J, må det i feltet Status-fremmøte på undervisningsmeldingen 

manuelt registreres J/N om den enkelte student møtte frem.  

For å slette meldinger for de som ikke har møtt (dvs. de som har verdi N i feltet Status-

fremmøte), benyttes rutinen FS515.002 Sletting av undervisnings-/vurderingsmeldinger med 

N for Jasvar eller møtt. 

Dersom feltet Påkrevd fremmøte har verdien N, så vil det ikke bli satt noen verdi i feltet 

Status-fremmøte på undervisningsmeldingen. 

Enkeltemneoppt. Angir om alle studenter med GSK skal kunne melde seg til undervisning i emnet, uavhengig 

av deres studierett. For å kunne melde seg til vurdering, må disse studentene som ikke har 

studierett, først ha fått tilbud om undervisning på emnet. 

Påkrevd akt.ønske Om det kreves aktivitetsønske for at opptaksrutinen skal tildele undervisningsplass på emnet 

for student. 

Dersom feltet har verdien N, så vil alle påmeldte være med i opptaksprosessen. Studenter 

som ikke har ønsket undervisningsaktivitet, vil ikke automatisk bli plassert på noen aktivitet. 

Venteliste Om venteliste skal benyttes for studenter som er kvalifisert, men ikke får tilbud om plass. 

Dersom venteliste benyttes, vil rutine FS462.001 Undervisningsopptak gi disse 

undervisningsmeldingene tilbudstatus V og evt. et ventelistenr (avhengig av om ventelistenr 

skal tildeles). 

Dersom venteliste ikke benyttes, vil FS462.001 gi tilbudstatus IT (ikke tilbud). Studenten vil 

imidlertid kunne få tilbud ved senere opptakskjøring. 

Ventelistenr Om ventelistenr skal tildeles studenter som er plassert på venteliste for opptak til 

undervisning. 

Dersom feltet har verdien N, så får studenten kun beskjed om at han er på venteliste. Merk at 

en ny opptakskjøring ikke tar hensyn til ventelistenr, det har derfor ingen betydning for 

resultatet av dette opptaket om ventelistenr tildeles eller ikke. 

Oblig. Aktivitet. Om det er noen obligatoriske aktiviteter på emnet. 

 

 
 

Vurdering F1 

Oppgave/avhandling Om emnet er et oppgaveemne. Emnet skal da behandles særskilt mht oppgavetitler, 

innleveringsinformasjon etc. Det er ikke nødvendig å kandidatnummerere et oppgaveemne 

for å få registrert sensur og få ferdigstillet dem (overført til protokoll).  
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Krev und.oppt. først Angir om studentene for å kunne melde seg til vurdering, først må ha blitt opptatt til 

undervisning i emnet. Dette gjelder første gang studenten melder seg opp i emnet. 

Krev und. oppt. 

alltid 

Angir om studentene for å kunne melde seg til vurdering, først må ha blitt opptatt til 

undervisning i emnet. Dette gjelder hver gang studenten melder seg opp i emnet. 

Vekt på kar.utskrift Om vekting for dette emnet skal fremstilles på vitnemål og karakterutskrifter. 

Dersom emnet inngår i en emnesamling hvor det er spesifisert at emnesamlingens vekt skal 

vises på vitnemålet, så vil emnets vekt ikke vises selv om feltet Vekt på vitnemål for emnet 

har verdien J. 

Kar. på kar.utskrift Om karakterer skal med på vitnemål / karakterutskrift. 

 

 
 

Studentweb 

 
F1 

Oppmelding 

   

 

Om studenter selv, via StudentWeb, kan melde seg til vurdering og undervisning for dette 

emnet, samt gjøre oppdateringer av vurderings- og undervisningsmeldingene i emnet. 

 

Dersom feltet har verdien N, vil ikke studentene få melde seg til emnet på StudentWeb. En 

eventuell eksisterende vurderingsmelding i emnet vil bli vist fram for studenten. 

Privatistmelding

   

Om privatister kan melde seg til vurdering i emnet 

 

Kontroll FKrav Om forkunnskapskrav skal kontrolleres ved påmelding via studentweb.  

 

Dersom feltet har verdien J, vil ikke studenten få anledning til å melde seg til vurdering 

dersom forkunnskapskravene ikke er oppfylt. Dersom studenten har vurderingsmelding fra 

forrige termin for emnet som kreves bestått, og sensur ennå ikke er registrert i emnet, så vil 

studenten få melde seg opp.  

 

Dersom feltet har verdien N, vil studenten få varsel om evt. manglende forkunnskaper, men 

får likevel lov til å melde seg til vurdering/undervisning. Rapporten FS526.001 "Kontroll av 

forkunnskapskrav" finner alle vurderingspåmeldte som ikke har oppfylt forkunnskapskravene 

i et emne. 

Vurd.meld språk 

 

 

(alle språk) 

 

 

 

 

(BM,NN) 

Om språk på vurdering skal oppgis ved melding til vurdering via StudentWeb.  

 

Dersom feltet har verdien J, vil studentene få velge språk på vurdering. Alternativene vil være 

bokmål og nynorsk samt språk som er lagt inn i Emne samlebilde, underbilde Språk, og 

merket som aktivt. Merk at ved oppmelding til vurdering via utdanningsplanen, så vil 

studentene få gjøre et valg kun dersom det i bildet Studieprogram er krysset av i feltet "Om 

studenter kan endre vurd.meld". 

 

Dersom feltet "Eksmeld språk" har verdien N, vil den målform som er lagret i feltet "Skal 

tilskrives på" i bildet Person, være det språket som blir lagret i vurderingsmeldingen. Merk at 

dette gjelder kun dersom "Skal tilskrives på" angir enten bokmål eller nynorsk. Dersom det 

der er angitt engelsk, så vil det ikke bli lagret noe språk på vurderingsmeldingen. 

Merknad 

studentweb  

Merknad som vises for student ved melding til vurdering/undervisning StudentWeb. 

Merknaden vises kun når oppmelding skjer via vurderingsmeldingssiden (dvs. ikke ved 

oppmelding via utdanningsplanen). Bokmål utgave. 
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Hurtigvalg Beskrivelse 

Effektuer 

vekt.reduksjon 

Effektuer vekt.reduksjon oppdaterer redusert vekting i studentens vurderingsprotokoll iht. 

vektingsreduksjonsregel hvor emnet inngår. 

Vurderings-

kombinasjon 

Overgangsknapp til bilde vurderingskombinasjon samlebilde. 

Und.aktivitet: Overgangsknapp til bilde Undervisningsaktivitet samlebilde. 

Und.enhet Overgangsknapp til Undervisningsenhet samlebilde 

Vektingsred.regel Overgangsknapp til Vektingsreduksjonsregel 

Emnekjede Overgangsknapp til Emnekjede 

Forkunnskapskrav Overgangsknapp til Forkunnskapskrav 

Emnelogg Overgangsknapp til Emnelogg 

 

 

 
 

 

Underbildene  

Fork.krav Lister opp forkunnskapskrav knyttet til emnet. 

Vekt.red Lister opp vektingsreduksjonsregler knyttet til emnet.  

Studieprogram Tilordner emnet til studieprogram. Studieprogrammet som er definert i feltet Studprog. rapp 

i Emne samlebilde, vil automatisk vises i dette underbilde. Øvrige studieprogrammer der 

emnet inngår, legges inn manuelt. 

Fag  

Personrolle Roller som personer er knyttet til. Angir ulike roller i forhold til steder, emner, aktiviteter, 

kurs, klasser etc.  

All informasjon om en personrolle kan registreres/vises i underbildet Personrolle i 

Fagperson samlebilde. Merk at én gitt personrolle kan gjelde enten for et emne eller for et 

studieprogram. Hvis en person har rolle innenfor både studieprogram og emne opprettes 

personroller for hver av disse. 

 

Om registrering/visning av personroller i samlebildene Emne, Studieprogram, 

Undervisningsenhet og Undervisningsaktivitet: 

 

Personrolle i Emne samlebilde: Personrolle som er knyttet til et emne men ikke knyttet til 

termin/aktivitet. 

 

Personrolle i Studieprogram samlebilde: Personrolle som er knyttet til et studieprogram men 

ikke knyttet til et kull. 

 

Personrolle i Undervisningsenhet samlebilde: Personrolle som er knyttet til et emne og en 

termin men ikke knyttet til en aktivitet.  

 

Personrolle i Undervisningsaktivitet samlebilde: Personrolle som er knyttet til et emne, en 

termin og en aktivitet. 
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Personrolle i Etterutdanningskurs samlebilde: Personrolle som er knyttet til et 

etterutdanningskurs. 

Veileder For visse emner, spesielt i visse praksisemner, gis det ikke ordinær teoretisk undervisning, 

men praktisk veiledning av fagpersoner med spesiell kompetanse. Benyttes ved plassering av 

student på undervisningsparti. 

 

Data om veileder kan registreres enten i Fagperson samlebilde, underbilde Kompetanse, eller 

i Emne samlebilde, underbilde Veileder. 

Veil.sted Noen praksisemner har utplassering på bestemte institusjoner, f.eks. sykehus, og 

gjennomfører en periode med veiledet praksis der. Slike emner kan knyttes til en eller flere 

steder og veiledere i kombinasjon. Benyttes ved plassering av student på undervisningsparti. 

 

Data om veiledersted kan registreres enten i Fagperson samlebilde, underbilde PraksisSted, i 

Emne samlebilde, underbilde Veil.sted, eller i bildet Veilederpraksissted. 

 

Veileder som skal registreres må være definert i bildet Fagperson i Personmodulen. 

Info  

Info termin Termin som informasjon om emne skal eksporteres til informasjnonstjenester - web – 

kataloger. På sik er det også tenkt at informasjon om emner kan eksporteres til utdanning.no. 

Navnehistorikk Her angis navnehistorik for emnet og for hvilken periode navnet skal gjelde. 

Karakterutskrift, vitnemål og studentweb ser på når studenten har avlagt resultat i emnet. 

Betaling Kan brukes til å fakturere for enkeltemner. 

 

 
 

Und.termin Angi her i hvilke terminer det gis undervisning i emnet. Undervisningen i et emne kan pågå i 

en eller flere terminer. Informasjonen benyttes av rutinen FS408.001 Oppretting av 

undervisningsenheter. Undervisningsterminer benyttes blant annet i forbindelse med 

utdanningsplaner og det er viktig at de er korrekt definert. 

 

Termin nr: Terminnr i rekken av undervisningterminer. Når emnets undervisning varer i flere 

terminer, så vil forekomsten som definerer første undervisningstermin ha Termin nr. 1, 

forekomsten for påfølgende undervisningstermin Termin nr. 2, osv. Hvis undervisningen 

varer i en termin og emnet undervises f.eks. i høstterminen, så vil det ligge en forekomst i 

underbildet med Termin nr. 1. Hvis undervisningen varer i en termin og undervises både vår- 

og høsttermin, så vil det ligge to forekomster i underbildet, begge forekomstene vil ha Termin 

nr.1. 

 

Termin start: Angir hvilken termin undervisningen starter i. Hvis undervisningen starter om 

høsten og pågår i to terminer, så vil Termin start være Høst både for forekomsten med 

Termin nr. 1 og for forekomsten med Termin nr. 2. Hvis undervisningen starter både om 

høsten og om våren og pågår i en termin, så vil det finnes en forekomst med Termin nr. 1 og 

Termin start =høst, samt en forekomst med Termin nr. 1 og Termin start =vår. 

 

Termin gjelder: Angir den terminen som denne forekomsten beskriver. Hvis undervisningen 

starter om høsten og pågår i to terminer, så vil Termin gjelder være Høst for forekomsten som 
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beskriver Termin nr. 1, og Termin gjelder vil være Vår for forekomsten som beskriver 

Termin nr. 2. Hvis undervisningen pågår i kun ett semester så vil Termin gjelder alltid ha 

samme verdi som Termin start. 

 

Med andre ord: Undervisning som går over ett semester og som avholdes hvert semester, vil 

representeres ved følgende to forekomster: Termin nr. 1 med Termin start HØST og Termin 

gjelder HØST, og Termin nr. 1 med Termin start VåR og Termin gjelder VåR. 

Undervisning som går over to semestre og som bare starter i høstsemestrene vil representeres 

av følgende to forekomster: Termin nr. 1 med Termin start HØST og Termin gjelder HØST, 

og Termin nr. 2 med Termin start HØST og Termin gjelder VåR. 

 

Årsinkrement: Når undervisning foregår over ett semester vil feltet årsinkrement ha verdien 

0. For undervisningsaktiviteter som går over flere terminer, så vil en forekomst ha 

årsinkrement 0 når Termin gjelder er i et senere kalenderår enn Termin start i denne 

forekomsten. Årsinkrementet settes til 1for forekomster der ’Termin gjelder’ er ett kalenderår 

etter ’Termin start’. Det settes til 2 for forekomster der ’Termin gjelder’ er to kalenderår etter 

’Termin start’ (emnet går over fire terminer), osv. 

 

Generere und.enheter: Verdien J betyr at undervisningsenheter vil bli generert automatisk ved 

kjøring av rutinen FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter.  

 

Forelesn timer, Øu timer, Øs timer og Fordypningstimer: Disse feltene har kun vært relevante 

ved noen enheter under NTNU med spesifisering av uketimetall for forelesninger - for 

øvinger basert på undervisning og/eller på selvstendig arbeid, og for fordypning - med 

utledning av emnets vekting (belastningstimer) fra dette. 

 

Vekt. denne termin: Hvis et emne har undervisning over flere terminer, kan vektingen om 

ønskelig fordeles på de ulike terminene. Feltet benyttes eksempelvis ved presentasjon av 

undervisningstermin innenfor utdanningsplaner. Dersom det ikke er oppgitt noe vekting i 

feltet Vekt. denne termin legges all vekting på siste termin. 

 

Avholdes uregelmessig: For emner med uregelmessig undervisning settes her verdien J. Det 

vil da ikke bli generert undervisningsenheter automatisk for gitt termin. Med regelmessig 

undervisning menes at undervisning i emnet starter enten hver vår eller hver høst eller evt. 

både hver vår og hver høst. Dersom et emne f.eks. avholdes annenhver høst, så må det i dette 

feltet registreres J (dvs. at emnet avholdes uregelmessig), og en må i bildet 

Undervisningsenhet samlebilde manuelt registrere de terminer hvor det skal være 

undervisning i dette emnet. 

 

Studenter med utdanningsplan får bare velge undervisning i et emne i de terminer hvor det er 

opprettet en undervisningsenhet. 

Like år: Verdi J eller N for om emnet avholdes i like år. Benyttes av rutinen FS408.001 ved 

oppretting av undervisningsenheter.  

Odde år: Verdi J eller N for om emnet avholdes i odde år. Benyttes av rutinen FS408.001 ved 

oppretting av undervisningsenheter. 
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Und.termin periode Und.termin periode benyttes kun dersom det i underbildet Und.termin er satt at 

emnet avholdes regelmessig (dvs. når feltet Avholdes uregelmessig har verdien J). Dersom 

undervisning ikke starter i samme termin hvert år, så kan man i underbildet Und.term periode 

spesifisere startterminen for ulike perioder. F.eks. kan undervisningen starte i høstterminen i 

´en periode (noen perioder) og i vårterminen i en annen periode (andre perioder). Hver av 

disseperiodene med ulik starttermin opprettes som forekomst i underbildet Und.term periode.  

 

For et emne som har forekomster i underbildet Und.term periode, må det i underbildet 

Und.term være registrert forekomster for undervisningsstart både i vårterminen og i 

høstterminen. 

 

 Rutinen FS408.001 Generering av undervisningsenheter, tar hensyn til informasjonen i 

Und.term periode. 

 

Termin start: Startterminen for undervisningen i et emne i en gitt periode. 

 

år-termin (fra-til): Angir perioden der startterminen skal være den terminen som er angitt i 

feltet Termin start. Dersom undervisningen i dette emnet varer i flere terminer, så er det 

avslutningsterminen som skal registreres i feltet år/termin - til. 

 

 

 
 

Und.enhet Ved en undervisningsenhet angis det at det avholdes undervisning i et emne en gitt termin. 

Det er undervisningsenheten studenten kan undervisningsmelde seg til, og 

undervisningsenheten inneholder sentral informasjon om opptaket til undervisning. Videre 

kan en knytte undervisningsaktiviteter til undervisningsenheten. 

 

Terminnr: Termin for undervisning - dersom undervisning kun strekker seg over et semester - 

benytte terminnr 1. 

 

Lukket: Om opptaket til undervisningsenheten er lukket, dvs det er kapasitetsbegrensninger 

og det skal foretas opptak. Dersom undervisningsenheten ikke er lukket, så vil alle som er 

kvalifisert til å begynne på emne, kunne gjøre det. 

 

Bare noen av feltene i tabellen undervisningsenhet vises her. Undervisningsenhet samlebilde 

ligger i modul undervisning.  

 

Det er feltene Terminnr fra-til i bildet Emnekombinasjon, underbildet Emne, som styrer om 

studentene skal få velge emnet i en gitt termin i utdanningsplanen. For at et emne skal kunne 

velges i en gitt termin i utdanningsplanen, må det være opprettet undervisningsenhet for 

emnet i denne terminen. 

 

I tillegg til å registrere undervisningsenheten manuelt i undervisningenhet samlebilde eller 

fanen i emne samlebilde, kan undervisningsenheten også opprettes maskinelt ved hjelp av 

rutinen FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter.  

 

Ved oppretting av undervisningsenheter der det eksisterer enhet fra tidligere semester vil 

FS408.001 kopierer egenskapene med videre. F.eks hvis det eksisterer en undervisningsenhet 

for våren 2010 med en opptaksgruppe der det skal gis 8 tilbud, vil undervisningsenheten for 

våren 2011 også få en opptaksgruppe der det skal gis 8 tilbud. 

Rutinen kopierer kun egenskaper fra vår til vår og høst til høst.  
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Und.sted Undervisningssted definerer hvem som gir undervisning i emnet når den ikke 

gis av den enheten som emnet administrativt og faglig hører inn under, og som er spesifisert i 

bildet Emne. Det kan f.eks. være samarbeidsavtaler mellom læresteder, slik at en institusjon 

gir undervisning, mens en annen står ansvarlig for eksamen.  

Emnesperre Det kan her angis sperre for melding til andre emner hvis det forligger et resultat i det 

aktuelle emne. Studenten får da ikke meldt seg på Studentweb.(Kommer fra jus-miljøet som 

ønsker å forhindre at studenten kan gå tilbake å forbedre karakter på emner tatt tidligere i 

studiet.) 

Fordypn, Dersom et emne har fordypningsemner, så registreres disse emnene her. Studentene vil da 

ved oppmelding til eksamen i dette emnet, bli bedt om å velge blant disse 

fordypningsemnene. 

Pensum Pensum som hører til et emne kan registreres i Emne samlebilde – Pensum. 

Språk Angir i hvilke språk det tilbys undervisning og om det er aktivt (eksamensspråk). Bokmål og 

nynorsk vil alltid bli presentert som et valg og behøver ikke opprettes som forekomst i dette 

underbildet. 

 

Dersom det ikke er krysset av for Eksmeld språk studentweb for emnet, så vil det språk som 

er definert i feltet 'Skal tilskrives på' i bildet Person, velges som eksamensspråk (gjelder kun 

bokmål og nynorsk). Det vil da ikke ha noen funksjon å legge inn øvrige språk i dette 

underbildet. 

Vurd.tid Benyttes av rutinen FS508.001for oppretting av vurderingsenheter. Knappen 

Genereroppretter rader for en tidskode, med utgangspunkt i det som er registrert i bildet 

Vurderingskombinasjon samlebildet. Det må foretas en manuell endring på de enkelte delene 

dersom ikke alle delene skal avlegges til samme tid. F.eks. dersom et emne går vår høst så må 

Reell tid endres fra 06 til 12 for deler som skal avlegges i måned 12. 

Vurd.komb Viser eventuell vurderingskombinasjonen som er registrert på emnet. 

Vurd.enhet I bildet Vurderingsenhet knyttes vurderingskombinasjonene til tid. Det må finnes en 

vurderingsenhet for hver del som skal ha en vurdering eller en eksamensavvikling.  

Rammen Eksamen blir aktiv dersom Vurdkombtypen har J i feltet Eksamen i bildet 

Vurderingskombinasjonstype. 

Anb. forkunnskap Her kan anbefalt forkunnskapskrav til emnet registreres. 

 

 

2.1 Endring av sentrale emneopplysninger 

 

Det hender at emneopplysninger må endres etter at emnene er tatt i bruk.  Noen endringer får spesielle 

konsekvenser, og krever spesielle prosedyrer.  

 

 2.1.1 FS200.002 Endring av emneid 
 

Emnekoden (identifikatoren) kan ikke endres direkte i Emne samlebilde etter at den er tatt i bruk av 

andre tabeller. Av og til er det likevel ønskelig eller nødvendig å endre emnekoden. FS200.002 

Endring av emneid må da benyttes. 
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2.1.2 Endring av emnets vekting 

Merk! Emnets vekting skal kun endre hvis vektingen er feil. Hvis det er endring av studiepoeng på et 

emne skal det opprettes et nytt emne/ny versjon. 

 

Men hvis allikevel emners vekting må endres etter at vurderingsdata er lagret for emnet, må 

de individuelle vurderingsvektingene oppdateres ved å kjøre 'effektuering av 

vektallsreduksjon ved endring i emnets vekting'. 

 

 
 

Å effektuere en vekt.reduksjon betyr en gjennomgang av vurderingsprotokollen for de 

studentene som har bestått oppgitt emne.  
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2.1.3 Endring av emnenavn 

Emners navn kan endres uten at det kreves spesielle forholdsregler.  

 

I fanen navnehistorikk i emne samlebilde registreres hvilke kull de ulike navn skal gjelde for.  

Karakterutskrift og vitnemål vil da hente navnet på emnet som er gjeldende for studentens 

kull. 

 

 

2.3 Kopiering av infotekster 

 

Infotekstene som er registrert på emnet kan kopieres til ny termin ved hjelp av rutinen 

FS200.010 Kopiering av infotekster.  

 

 
 

2.4 Emnelogg 

 

I emnelogg vises alle endringene som er gjort på et emne og hvem som har gjort dem. 

Loggen bør ikke slettes. 
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2.5 Rapporter for emne 
 

FS220.001 Emnetabell 

Emner kan listes ut ved hjelp av rapporten FS220.001 Emnetabell. Den finnes i fire varianter, 

001, 002, 003, 004 med noe forkjellig output. 

 

Rapporten bestilles på Sted, Fag (Fag sortering) eller studieprogram. 
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FS220.010 Emneopplysninger 

 

Rapport FS220.010 Emneopplysninger samler mange av opplysningene rundt et emne. Rapporten 

kjøres for et emne eller for et sted. 

 

 
 

 

 

 

Øvingsoppgave 

 

1. Registrer et nytt emne (ikke bruk ctrl+K) 

a. Definer undervisningstermin 

b. Registrer undervisningsenhet 

 

2. Registrer et nytt emne, men versjon 2 av emnet du registrerte i oppgave 1 

a. Definer undervisningstermin 

b. Registrer undervisningsenhet 

 

3. Endre emneid på et av dine emner ved hjelp av FS200.002 Endring av emneid 

a. Observer resultatet  

  

4. Kjør FS220.001 Emnetabell  

Prøv de ulike versjonene, med ulike inputverdier 
 

5. Kjør FS220.010 Emneopplysninger 
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3. Studieprogram 

 

3.1 Studieprogram samlebilde – hele 
 

 

 
 

 

 

Studieprogram 

samlebilde 

F1 

Kode Kode for studieprogrammet. 

Navn - bokmål, nynorsk, engelsk 

Navn for studieprogram - bokmål. 

Dersom navn nynorsk/engelsk ikke er utfylt, benyttes bokmålsnavnet. 

Navn vitnemål 

 

Navn på studieprogram som vises på karakterutskrift/vitnemål/Diploma Supplement –  

bokmål utgave. 

URL URL for studieprogrammet. Benyttes av studentweb. Benyttes også ved eksport til 

utdanning.no. 
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Fører til  

kvalifikasjon 

Kvalifikasjon som fullføring av programmet normalt fører til (institusjonsnr). Dersom et 

program kan føre til ulike kvalifikasjoner, angis den normale utgangen i dette feltet. Andre 

kvalifikasjoner angis i underbildet Kvalifikasjon (pr. i dag er dette for informasjonens 

skyld, men det vurderes å legge inn krav om at man ved manuell beregning kun får opprette 

oppnådde kvalifikasjoner som er spesifisert i bildet Studieprogram-kvalifikasjon).  

På den enkelte student kan kvalifikasjon angis for dem som ikke skal ha den normale 

utgangen (Studieprogramstudent (Hele), feltet Grad). 

Studium  

rapportering 

Studium er en liste satt opp av departementet, og benyttes for å kategorisere studieprogram. 

Rapporteres til NSD. 

Utdanningsområde Utdanningsområde studieprogrammet er knyttet til. 

Den samme knytningen finnes for opptaksstudieprogram i opptaksmodulen. 

Benyttes kun for informasjon. 

Studieklassifikasjon Benyttes for kobling mot RUST (register for utestengte studenter). 

Benytt studierett 

ved plassering –  

NSD 

Det angis her om studierett på dette studieprogrammet skal benyttes ved plassering av 

student på studieprogram ved rapportering til NSD. 

Dersom feltet har verdien N, så vil studenten bli plassert på evt. annet program med slikt 

kryss, eller bli plassert på grunnlag av studieprogramtilknytningen til emner som studenten 

er oppmeldt til/har resultat innenfor. 

Se Beregning av studieprogramtilhørighet i brukerdokumentasjon for Rapportering. 

Krever studierett 

ved plassering – 

NSD 

Angir om studenter som skal plasseres på programmet i NSD-sammenheng, må ha 

studierett på programmet. 

Se 'Beregning av studieprogramtilhørighet' i brukerdokumentasjon for Rapportering. 

Om studenter kan 

endre vurd.meld 

Angir om studenter kan gjøre endring i vurderingsmelding eller melde seg av eksamen, for 

vurderingsmeldinger som er knyttet til dette studieprogrammet. 

Merk dessuten at dersom feltet har verdien N, så vil vurderingsmeldinger som foretas via 

utdanningsplanen, bli lagret med default-verdier av eksamensordning, målform osv., dvs. 

studenten vil ikke få lov til å velge. 

Gruppering på trinn 

 i stedet for  

emnekomb 

Benyttes for utdanningsplan på StudentWeb og karakterutskrift for programmer som 

benytter trinn. 

Vis emnekomb  

opplysninger i  

Studentweb 

J/N om emnekombinasjonsopplysninger skal vises på StudentWeb for programmet. Dette 

gjelder oppstillingen nede til høyre i utdanningsplanbildet i StudentWeb. 

NUSkode (SSB) NUSkode for studieprogrammet (SSBs kode Norsk utdanningsstandard). 

Benyttes ved rapportering. 

Oppg./avh.-emne Emneid for oppgave for programmet. Gjelder drgradsprogrammer der oppgave skal 

registreres i et emne. 

Pensumemne Emneid for oppgave for programmet. Gjelder drgradsprogrammer der oppgave skal 

registreres i et emne. 

LMS-Eksport Angir om informasjon om programmet, dvs kull, klasser og medlemmer av disse, skal 

eksporteres til LMS. Verdien er satt J pr default 

Rom-mal Angir mal for oppretting av rom. Funksjonen er per i dag begrenset til Fronter, men skal 

utvides. 

Kommentar Generelt kommentarfelt. 

Studieansvarlig sted Studieansvarlig enhet for programmet. 

Benyttes i rapportering. 

Praksisansvarlig sted Praksisansvarlig enhet for programmet. 

Benyttes kun for informasjon. 

Praksis gjennomføres ofte eksternt, ansvar kan delegeres 

Studienivå Studienivå for studieprogrammet. 

Benyttes ved rapportering. 

Grunnstudium  Om studeprogrammet er et grunnstudium (ikke krever annen høyere utdanning for opptak). 

Benyttes kun for informasjon. 

Utgått Om programmet ikke lengre er aktivt (ingen studenter igjen innenfor programmet). 

Utgåtte studieprogrammer vises ikke i nedtrekkslister. 

Personlig veiledning Om studentene er knyttet til personlig veileder innenfor programmet. 

Benyttes kun for informasjon. 
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Utdanningsplan Om studenter innenfor studieprogrammet skal ha studieplan. Dersom feltet har verdien J, så 

vil emner genereres i studentenes utdanningsplaner ved opptak. 

Krever GSK Om programmet har krav om generell studiekompetanse for opptak. 

Benyttes kun for informasjon. 

Kun vis utd.plan J/N om utdanningsplanen for studenter på dette studieprogrammet kun skal fremvises i 

studentweb. Dersom J registreres for denne, så vil ikke studentene kunne oppdatere sin 

utdanningsplan, kun ha innsyn i denne. 

Flere klasser Om studentene innenfor programmets kull skal kunne være medlem av flere klasser 

samtidig. Benyttes av rutinen FS159.001 når studentene får tilbud på flere 

opptakstudieprogram som fører til samme studieprogram. 

Semesterrapp Om det foretas skriftlig semesterrapportering av studenter/veiledere innenfor programmet. 

Benyttes kun for informasjon. 

Tverrfakultært J/N om studieprogrammet er tverrfakultært / på tver av avdelinger.  

Publiser Om informasjon om studieprogram skal publiseres på web. Kun program med verdien J i 

dette feltet, vil eksporteres i XML-eksporter. 

Fritak sem.avgift J/N om studenter innenfor programmet er gitt fritak for semesteravgift. 

Praksiskandidat Verdi J/N om studentene på programmet er praksiskandidater. Benyttes ved eksport av 

studieprograminformasjon for fagskoler til Lånekassa. 

Und. organsisering Organisering av programmet (campus-undervisning, desentralisert, fjernundervisning med 

samlinger). Benyttes ved rapportering NSD. Viktigste form for organisering skal angis her. 

% heltid Prosent av heltid (30sp) som studiet er lagt opp for. Benyttes ved rapportering. 

Finansieringstype Finansieringstype for studieprogrammet. 

Det skilles mellom følgende finansieringer (NSD-koder): 1 Intern; 2 Oppdrag; 3 Kursavgift. 

En kan opprette egne koder og knytte disse til NSD-kodene. 

Benyttes ved rapportering. 

Finansiering % Prosentandel av kostnadene for programmet som finansieres over institusjonens budsjett 

(det som ikke er dekket av studentbetaling etc.). 

Benyttes ved rapportering. 

Varighet Varighet for programmet – antall og tidsenhet. 

Benyttes kun for informasjon. 

Und.timer pr uke Antall undervisningstimer per uke. Benyttes ved eksport av studieprograminformasjon for 

fagskoler til Lånekassa. 

Vekting Vekting som kreves for å fullføre studieprogrammet (vektingstall). 

Vises for studenten på utdanningsplansiden på StudentWeb. 

Benyttes ved rapportering. 

Andel praksis Andel praksis (i prosent) som inngår i programmet. 

Benyttes ved rapportering NSD. 

Videreutdanning Om studieprogrammet er en viderutdanning og om eventuelt om det er en videreutdanning 

med utdanningskrav eller uten utdanningskrav. Benyttes ved rapportering. 

Kategori Intern kategorisering av studieprogram. 

 

På den enkelte kategori er det mulig å angi at studenter skal semesterregistreres automatisk 

på grunnlag av betaling. 

Terminordning Terminordning som programmet benytter (f eks tosemesterordning HØST-VÅR). 

Benyttes kun for informasjon. 

Progresjonsregel Progresjonsregel for studieprogrammet. Angir regler for hvor mange studiepoeng studenten 

forutsettes bestått etter hver termin i studiet. Grunnlag for rutine FS250.001 Inndragning av 

studierett. 

Hvordan opprette progresjonsregel ser vi på senere i kurset. 

Tilbys i periode Periode studieprogrammet tilbys (årstall første tilbud). 

Benyttes ved rapportering. Merk at studieprogram som fortsatt har aktive studenter, vil 

rapporteres uavhengig av verdi i felte 'Periode studieprogrammet tilbys'. 

Siste opptakstermin År-termin for siste opptak som tilbys innenfor studieprogrammet. Årstall. 

Benyttes kun for informasjon. 

Justering Ved registrering av nytt studieprogram skal det her registreres det om studieprogrammet er 

et reelt nytt studietilbud eller bare en videreføring/justering av allerede eksisterende 

studietilbud. Benyttes ved rapportering. 
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Godkjenningsinstans Instans som har godkjent studieprogrammet. Benyttes ved rapportering. 

Godkjent dato Dato for når studieprogrammet ble godkjent. Benyttes ved rapportering. 

Lovgodkjenning Benyttes ved eksport av studieprograminformasjon for fagskoler til lånekassa. 

Subjectarea SubjectArea for studieprogrammet. 'Subjectarea' benyttes for kategorisering innenfor 

Erasmus-programmet Benyttes ved rapportering av Erasmus-studenter tilknyttet 

programmet. Lovlige verdier er definert som felleskoder i kodebildet Subjectarea (se eget 

avsnitt om Subjectarea). Benyttes kun for informasjon. 

   

 

3.2 Studieprogram samlebilde - underbildene 

 

 

 
 

 

Underbildene  

Rapportering Her skal det fylles ut dersom det er noe spesielt med studiet som lånekassen må  

informeres om. 

Praksiskrav Praksiskrav i lærerutdanning og i helsefag ved høgskolene knyttes vanligvis ikke direkte til 

studieprogrammet, men indirekte via et sett av praksisemner hvor både deltakelse i undervisning og 

godkjent resultat registreres. 

Benyttes av NTNU 

Tekst – DS Inneholder tekster til punktene Studietid (3.2), Opptakskrav (3.3), Studieform (4.1) og Studieløpkrav 

(4.2) i Diploma Supplement. 

Fag – DS Punkt 2.2 Hovedemner i studiet for å oppnå kvalifikasjonen: 

'Hovedområder/fordypning føres inn under dette punktet. Med dette menes enten 

studieretning eller en til tre hovedområder/fordypninger i kvalifikasjonen. Generelt bør 

hovedområder/ fordypninger under 20 vekttall ikke nevne her.' 

Språk – DS Språk som benyttes innenfor studieprogrammet. 

 

Punkt 2.5 Språk brukt i undervisningen/under eksamen: 

'Undervisningsspråk og eksamensspråk for kvalifikasjonen oppgis her. Tre varianter kan 

legges inn'. 

Info Her kan legges inn tekstlig informasjon for studieprogrammet med ulike overskrifter 

(infotekstype). Tekstene er ment for publisering, og det er lagt opp til historikk og tekster på 

ulike språk. Tekstene lagres som datatype clob i basen og størrelsen kan være inntil 2 GB pr 

tekstobjekt. Ren tekst kan legges inn for eksempel med XML-tagging. Benyttes ved eksport 

til utdanning.no. 

Info termin Termin som informasjon om studieprogram skal eksporteres til informasjonstjenester - web – 

kataloger og evt utdanning.no. 

Oppgave Her kan det spesifiseres at studenten skal fullføre en eller flere vitenskapelige arbeider i løpet 

av studiet (masteroppgave, avhandling e. l). 

Planinfotype Kode for planinformasjon (del 1 av utdanningsplan). 

For informasjon som gjelder det aktuelle studieprogrammet, anbefales det å velge 

kodeverdier for planinfotype like med kodene for studieprogrammet. 

 

Inneholder planinformasjonen som er elementene som danner del 1 av utdanningsplan for det 

enkelte studieprogram. Planinformasjonselementene kan gjenbrukes av flere 

studieprogrammer. 

Planforslag Emnekombinasjon som definerer planforslaget. Emnekombinasjonen inneholder alle emnene 

som inngår i dette planforslaget.  Emnekombinasjonen kan inneholde valgmuligheter.  Det er 

bare emner som er definert i utdanningsplanen (dvs. som ligger i minst én av 
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emnekombinasjonene i utdanningsplanen), som kan spesifiseres i et planforslag. 

 

Navn på planforslag - slik det presenteres på studentweb. 

 

Under Planforslag kan man legge inn ulike forslag til faglig innhold i studiet.  Dette kan være 

aktuelt når studieprogrammet inneholder mange valgmuligheter, både ulike 

studieretninger/fordypningsblokker og/eller valgbare enkeltemner.  Her føres det opp 

emnekombinasjon(er) som foreslår studieløp innenfor rammen som gjelder for 

studieprogrammet. 

I StudentWeb vil studenten få presentert disse forslagskombinasjonene sammen med den 

forklarende merknadsteksten, og studenten vil kunne åpne aktuelle kombinasjoner for å se 

hva de inneholder. Hensikten er altså å veilede studenten i å gjøre fornuftige valg når 

rammene er vide. 

Planforslag går inn i Syllabus som Students Sets (samling av emner der undervisningen ikke 

kan kollidere i tid). 

Emnekombinasjon Termin emnekombinasjonen gjelder fra. Denne refererer til starttermin for kullet studenten 

følger (termin oppgitt på studieprogramstudent). Emnekombinasjonen gjelder frem til ny 

emnekombinasjon med ny fra-termin er angitt. 

 

Angir hvilken emnekombinasjon som gjelder for sammensetting av studentenes 

utdanningsplaner. Kan ha ulike emnekombinasjoner til ulike studiekull. 

 

Kontrollvalg utdanningsplan (studentweb): Om kontrollknappen i utdanningsplan - 

studentweb - skal vises. Dette valget kan tas vekk når kravene til utdanningsplanen ikke er 

fullstendig. 

 

Publiser: Om koblingen av emnekombinasjon mot studieprogram skal publiseres. Gjelder ved 

eksport av studie- og emneinformasjon fra FS. 

Avgift Avgifter som gjelder studieprogram. Kan her registrere fakturadetaljtyper - krav - som er 

markert som studieprogramavhengig. Ved oppretting av krav som er studieprogramavhengig, 

så er det studentens studierett som avgjør fakturering. Studenter som ikke har studierett på et 

program knyttet til gitt fakturadetaljtype, vil ikke bli fakturert kravet. 

Fag Fag som inngår i studieprogram. 

Studieretning Inndeling av studieprogram i studieretninger. Angir hvilke studieretninger en student kan 

knyttes til innenfor studieprogram. Samme studieretning kan benyttes innenfor flere 

studieprogram. 

Kvalifikasjon Angir hvilken kvalifikasjon (evt hvilke kvalifikasjoner) et studieprogram kan føre til. 

Personrolle Roller som personer er knyttet til. Angir ulike roller i forhold til steder, emner, aktiviteter, 

kurs, klasser etc.  

All informasjon om en personrolle kan registreres/vises i underbildet Personrolle i Fagperson 

samlebilde. Merk at én gitt personrolle kan gjelde enten for et emne eller for et 

studieprogram. Hvis en person har rolle innenfor både studieprogram og emne opprettes 

personroller for hver av disse. 

 

Om registrering/visning av personroller i samlebildene Emne, Studieprogram, 

Undervisningsenhet og Undervisningsaktivitet: 

 

Personrolle i Emne samlebilde: Personrolle som er knyttet til et emne men ikke knyttet til 

termin/aktivitet. 

 

Personrolle i Studieprogram samlebilde: Personrolle som er knyttet til et studieprogram men 

ikke knyttet til et kull. 

 

Personrolle i Undervisningsenhet samlebilde: Personrolle som er knyttet til et emne og en 

termin men ikke knyttet til en aktivitet.  

 

Personrolle i Undervisningsaktivitet samlebilde: Personrolle som er knyttet til et emne, en 

termin og en aktivitet. 
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Personrolle i Etterutdanningskurs samlebilde: Personrolle som er knyttet til et 

etterutdanningskurs. 

Kull Betegnelse for en gruppe studenter som har samtidig start/samme studieplan innenfor et 

studieprogram. Studentene tilknyttes kull via studieprogramstudent, og denne tilknytningen 

er avgjørende for studenten individuelle utdanningsplan. 

Emne Tilordner emnet til studieprogram. Studieprogrammet som er definert i feltet Studprog rapp 

og i fanen studieprogram  i Emne samlebilde, vil automatisk vises i dette underbilde.  

Samarbeid Samarbeidsavtale på studieprogrammet. Blir rapportert. 

Navnehistorikk Navnehistorikk på studieprogrammet 

 

Studentens kull-termin benyttes for å avgjøre hvilket navn som skal benyttes på 

karakterutskrift, studentweb, vitnemål etc. Det kan angis eget navn for vitnemål. 

 

   

3.3 Studieprogramlogg 

 

Logg for studieprogram. 

 

 
 

 

 

3.4 Rapporter for studieprogram 

 

 

FS230.003 Studieprogramtabell 

Studieprogram for et gitt sted kan listes ut ved hjelp av rapport 230.003 studieprogramtabell. 

 

Vis-felter: Man kan velge om følgende informasjon skal vises: Utgåtte studieprogram; 

emnekombinasjon; vitnemålsnavn; nynorsk og engelsk navn for henholdsvis navn og 

vitnemålsnavn. Eventuelle vitnemålsnavn vises i blå tekst nedenfor ordinært programnavn. 
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FS231.001 Planinformasjon for studieprogram 

 

Planinformasjon som er definert i studieprogram samlebilde, underbildet Planinfotype, kan skrives ut 

ved hjelp av rapporten FS231.001 Planinformasjon for studieprogram. 

 

Dato som planinformasjonen skal gjelde: Rapporten plukker ut planinformasjon som har en 

Gjeldende periode som inkluderer denne dato. 

 

Kun aktiv planinformasjon: Hvis denne er markert vil rapporten plukke ut planinformasjon som er 

merket aktiv i studieprogram samlebilde, underbilde Planinfotype. 

 

 
 

 

 

 

 

Øvingsoppgave 

 

1. Opprett et nytt studieprogram (Ikke bruk ctrl + K) 

 

2. Kjør FS230.003 Studieprogramtabell  

a. Kjør rapporten for ulike Steder 

 

3. Kjør FS231.001 Planinformasjon for studieprogram 
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4. Emnesamlinger 

 

Emnesamlinger er helheter, "overbygninger" av emner.  Resultater i to eller flere emner kan slås 

sammen til en helhet, og gis et samlet resultat. Resultatet lagres i emnesamlingsprotokollen. 

 

Vanligvis gjøres dette administrativt og automatisert vha rutine, uten ekstra sensur.  Unntaksvis vil 

fagpersoner/sensorer ha et ord med i laget. 

 

4.1 Emnesamling 
 

Forekomstene identifiseres ved en emnesamlingskode. I tillegg til nøkkelen må 

emnesamlingens navn, institusjonen som eier (er faglig ansvarlig for) emnesamlingen, og 

emnesamlingens studienivå fylles ut. 

 

Styringsparametre for automatisk generering av emnesamlingsresultater gjelder rutinen 

FS574.005 Oppretting av oppnådd emnesamling. 

 

 
 

Emnesamling 

 

 

Kode Emnesamlingskode - Ingen institusjonskode, ikke versjonsnr. 

Navn Emnesamlingsnavn, bokmål, nynorsk, engelsk, samisk  

(samisk ikke implementert i karakterutskrift og vitnemålrapporter) 

Sted fagansv. Fagansvarlig sted for emnesamlingen. 

Tilbudt i periode Emnesamlingens "levetid". 

Studienivå Studienivå for emnesamling kan tilordnes samme kodeverdier som for emnene som inngår. 

Godkjent vekting Godkjent vekting for emnesamlingen. Bare for utskrift og vitnemål. 

Karakterregel Som regel en skala som tillater både bestått/godkjent og differensierte verdier.   

Sjugangsregel Maks antall eksamener summert for emnene som inngår. 

 

Sjugangerdregelen er, i likhet med tregangsregelen, en restriksjon på hvor mange ganger studenter har 

anledning til å gå opp til eksamen på nytt. Sjugangersegelen gjelder bare for emnesamlinger, og betyr at 

tallet på gjentaksforsøk for emner som inngår i emnesamlingen, totalt ikke får overstige syv. Verdien J i 
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dette feltet betyr at regelen gjelder. Denne regelen er lite i bruk.  

NUSkode (SSB) NUS-kode (SSB) 

Vekt. På vitnemål Viser eller skjuler vektingen på utskrift og vitnemål.  

 

Vekt på vitnemål: Angir om emnesamlingens vekting skal skrives ut på vitnemål og på 

karakterutskrift. Dersom dette feltet markeres så vises emnesamlingens vekt (spesifisert i 

feltet Godkjent vekting: ), mens vekting for emnene som inngår i emnesamlingen ikke vises, 

uavhengig av hva som er krysset av i feltet 'Vekt. på vitnemål' i for emnet i Emne samlebilde. 

Det anbefales å la vekting vises for emnene som inngår i emnesamlingen, og ikke for selve 

emnesamlingen.  

 

 
 

Automatisk 

beregning 
 

Beregn oppnådd 

emnesamling 
Angir om det skal kunne beregnes automatisk hvilke studenter som oppnår emnesamlingen 

(ved rutine FS574.005 Oppretting av oppnådd emnesamling).  

Beregn innhold og 

karakter automatisk 
Angir om innhold og samlet karakter skal kunne beregnes automatisk (ved rutine FS574.005 

Oppretting av oppnådd emnesamling).  

Benytt emnets 

vekting ved 

karakterberegning 

Angir om emnets vekting skal tjene som karaktervekt i stedet for eksplisitte angitte 

karaktervekter. Dersom det er angitt karaktervekter for emnene i underbildet Emne inngår, så 

vil disse ikke bli benyttet dersom det er krysset av i feltet Benytt emnets vekting ved 

karakterberegning. Det vil gis et varsel i bildet om dette.  

Inkluder 

eksamensmelding 

ved beregning 

Angir om beregningen skal inkludere data i vurderingsmeldinger i tillegg til i protokollområdet. 

Protokollfør 

automatisk ved 

beregning 

Angir om emnesamlingsprotokollen skal oppdateres direkte med resultatet av beregningene. 

Minimum antall 

grupper 
Refererer til emner eller emnesamlinger i underbildene Emne inngår og Emnesamling inngår,  

som har felles emnevalgstatus av typen "minst x emner y vekting". Feltet angir hvor mange av 

disse gruppene studenten minimum må oppfylle for å oppnå emnesamlingen. Verdien i feltet  

kan være f.o.m. én (1) t.o.m. det antall grupper som er definert i underbildene. 

 

 
 

Underbildene  

Emne inngår Her angir man hvilke emner som inngår/ kan inngå i emnesamlingen. 

 

Karaktervekt: Hvert emne kan tilordnes en karaktervekt for å angi hvordan emnet skal veies ved 

beregning av samlet karakter. Dersom det er krysset av i feltet Benytt emnets vekting ved 

karakterberegning (i øvre del av bildet), så benyttes ikke eventuelle verdier lagt inn i feltene 

karaktervekt. Dersom det ikke er krysset av i feltet Benytt emnets vekting ved karakterberegning, så må 

feltene for karaktervekt være utfylt for at samlet karakter skal kunne beregnes automatisk 

 

Emnevalgstatus: Angir om emnet er obligatorisk, valgbart eller hører til en gruppe der et antall emner 
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eller studiepoeng må være bestått. Rutinen FS574.005 Oppretting av oppnådd emnesamling, krever at 

det er lagt inn verdi i dette feltet. Verdier for Emnevalgsstatus må være spesifisert på forhånd i 

kodebildet Emnevalgstatus (Se eget avsnitt om Emnevalgstatus). 

Emnesamling 

inngår 

Emnesamling kan være bygget opp av andre emnesamlinger, men dette er mindre vanlig. 

Feltene i dette underbilde har samme betydning som tilsvarende felt i underbildet Emne inngår. 

Fag Fag sortering på emnesamlingen. 

Studieprogram Emnesamling må knyttes til riktig studieprogram for å vises på karakterutskrift. 

 

 

4.2 Oppretting av oppnådd emnesamling 

 

FS574.001 Oppretting av oppnådd emnesamling kjøres (vurderingmodulen/rutiner/emnesamling) 

 

 
 

 

Overføring til emnesamlingsprotokollen gjøres ved FS574.003 Overføring emnesamling til 

emnesamlingprotokoll. 
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4.3 Emnesamlingsprotokoll 

 

Emnesamlingsprotokollen ligger i vurderingsmodulen/bilder/emnesamling/emnesamlingsprotokoll. 

 

 
 

4.4 Rapporter for emnesamlinger 
 

Rapportene som omfatter emnesamling, ligger i vurderingsmodulen/rapporter/emnesamling. 

 

FS522.001 Emnesamlingstabell 

 

Rapporten skriver ut de emnesamlingene som faller inn under (eies av) det oppgitte stedet, med 

emnesamlingskode og navn, eiersted, vekting, studienivå, og hvorvidt vektingen skal tas med på 

vitnemål. For hver slik forekomst oppgis innholdet av emner, eventuelle emnesamlinger, tilordnede 

fag og studieprogram i egne undertabeller. 

 

Bestilles for Sted, Periode og Studienivå-intervall, valg om engelsk emnesamlingsnavn skal med. 
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5. Emnevalgstatus 
 

Begrepet Emnevalgstatus benyttes for å kategorisere emner som obligatoriske, valgfritt eller 

hører til i en gruppe der et antall emner/emnesamling eller studiepoeng må være bestått. 

Emnevalgstatus benyttes blant annet når emner skal genereres i utdanningsplanen, og av 

rutinen som beregner oppnådd emnesamling og kvalifikasjoner for å sjekke at studenten har 

alle emner som kreves. 

 

Bildet Emnevalgstatus (kodemodulen/studelem.) 
 

 

  
 

 

Emnevalgstatus 

 

 

Kode For obligatoriske emner anbefales 'O', for valgfrie emner anbefales 'V'. For grupper av emner  

der det kreves at studenten har bestått et antall emner eller et antall studiepoeng i denne  

gruppen, vil alle emnene som tilhører samme gruppe ha samme emnevalgstatuskode. Merk at  

det er verdien i feltet Obligatorisk (se nedenfor) som bestemmer om emnevalgstatusen er  

obligatorisk eller ikke. Feltet Kode inneholder bare ren tekst. 

Navn Beskrivelse av koden.  

Obligatorisk Her angis om en emnevalgstatuskode betyr obligatorisk. For obligatoriske emner (anbefalt 

verdi O i feltet Kode), må feltet Obligatorisk ha verdi J.  

For grupper hvor det gjelder minstekrav av typen 'Minst x emner og/eller y vekting' må feltet 

Obligatorisk ha verdi N. For rent valgbare emner (anbefalt verdi V i feltet Kode), må feltet 

Obligatorisk ha verdi N.  

Selv om det er obligatorisk at man må ha f. eks minst to emner og minst 10 vekttall blant emnene i 

gruppen M2-10, så skal denne valgstatusen ha obligatorisk status N. 

Minimum antall 

emner/vekt og 

Maximun antall  

emner/vekt. 

Her spesifiseres eventuelle minstekrav og maksimumskrav til antall emner og/eller 

studiepoeng for emnevalgstatuskoder av type 'Minst x emner og/eller y vekting'. Funksjonen 

'Kontroller utdanningsplan' på utdanningsplansiden på StudentWeb kontrollerer både 

minimumskrav og maksimumskrav i emnevalgsstatusen, dvs. hvis det ligger flere 

emner/høyere vekting i utdanningsplanen enn det som er spesifisert under maximum i 

emnevalgstatus, så vil ikke utdanningsplanen bli godkjent. Merk imidlertid at en student kan 

ta inn i utdanningsplanen, og melde seg til eksamen i, alle emner innenfor en gitt 

emnevalgstatuskode selv om det er definert maksimumskrav i emnevalgstatusen. 

Kvalifikasjonsfangstrutinene kontrollerer både minimumskrav og maksimumskrav i 

emnevalgsstatusen. 

Prioritert rekkefølge ved 

utskrift 

Angir sorteringsrekkefølge ved presentasjon av elementer knyttet til emnevalgstatus. 
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Øvingsoppgave: 

 

1. Registrer en ny emnesamling 
a. Finne fire emner i basen som inngår i emnsamlingen og som skal telle 1/3 hver 

 

2. Registrer en ny emnevalgsstatus som sier at studenten må ha bestå tre av de fire emnene 

som inngår i emnesamlingen for å oppnå resultat 

 

3. Se i emnesamlingsprotokollen på tidligere oppnådd emnesamlinger 

 

4. Kjør FS522.001 Emnesamlingstabell  
a. Bruk ulike inputparametre (sted, studienivå) 

 

 

 

 

 

 

6. Studium 
 

Studium er en omfattende faglig enhet hvor fullføring normalt markeres med at kandidaten tildeles en 

kvalifikasjon (ev. grad) og får et vitnemål, ev. en karakterutskrift. Aktuelle kodeverdier fastsettes av 

departementet (KUF), og lastes inn som felleskoder i FS. 

 

Teknisk sett er Studiumbegrepet enkelt, det fungerer som overbygning for ett eller flere 

studieprogram, og det meste av informasjon om studiets innhold legges på studieprogrammene.  

 

Koblingen mellom Studium og de tilhørende studieprogrammer oppdateres i bildet Studieprogram. 
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7. Fag og Studieretning 

 

Fag er faglige enheter som emner, emnesamlinger m.v. kan klassifiseres innenfor, f. eks norsk, 

historie, pedagogikk, sosialøkonomi, biologi, informatikk, jus, medisin osv. 

 

7.1 Fag 

 

 
 

Fag  

Fagkode Kode for fag. 

Navn Fagnavn 

- bokmål, nynorsk, engelsk 

Admin.sted  

Subject area Subjectarea code er kode som benyttes innenfor erasmus-programmet. Fag kan knyttes til 

denne for rapportering av utvekslingsstudenter. 

Vitensk.disiplin Tilknytning til vitenskapsdisiplin. 

Sorteringsprioritet Prioritets/sorteringnr som benyttes for sortering av fag på rapportert - bla faggrupperte 

karakterutskrifter. 

Aktiv J/N for om faget er aktivt, dvs. tilbys innenfor institusjonen / om koden er i bruk. Kun fag 

som er aktive vil fremtre i nedtrekkslister. 

  

 

7.2 Studieretning 

 

Studieretninger er undergrupper av fag. Et nærmere spesifisert delområde av et fag. Benyttes 

hovedsaklig for inndeling av studieprogram i mindre enheter (retning, fordypning, ...). 

Merk at en studieretning knyttes til studieprogram i Studieprogram samlebilde, underbilde 

Studieretning. 
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Studieretning  

Kode Kode for studieretning. 

Navn Navn for studieretning - bokmål, nynorsk, engelsk 

Sorterer under fag Hvilket fag studieretningen sorterer innenfor. 

Betegnelse Betegnelse som ønskes benyttet på studieretning - f eks på vitnemål. Verdien 'Studieretning' i 

dette feltet, vil gi ledeteksten "Studieretning" på vitnemålet. Dersom man i stedet ønsker å 

bruke ledeteksten "Fordypning", så skal Verdien 'Fordypning' velges i feltet Betegnelse. 

Dersom ingen betegnelse oppgis, så vil betegnelsen 'Studieretning' benyttes. 

Aktiv Om studieretningen er aktiv - altså tilbys. Dersom studieretningen ikke er markert aktiv, så 

vil den ikke opptre i nedtrekkslister for studieretning. 

 

 

Underbilde  

Info I dette underbildet kan man spesifisere informasjon som kan trekkes ut av FS til web-sider, 

trykte kataloger etc. Det angis innenfor hvilket (hvilke) studieprogram denne studieretningen 

er aktuell, og periode. For hver forekomst registreres språk, infoteksttype, og tekstlig 

informasjon som beskriver studieretningen.  

I undervinduet kan man knytte en eller flere studieretningsgrupper til en studieretning: 

 

 - Studieretningsgruppe 

 - Studieretningsnavn 

 - Merknad 

 

 

7.3 Rapporter for Fag og Studieretning  
 

  

FS230.001 Fagtabell 
 

Fagtabellen viser hvilke studieretninger som er tilordnet de enkelte fagene. Studieretningene 

skrives ut på linjen under faget. 
 



FS kurs 2 Studieelementer v 11.01.10 ALL, oppdatert 22.01.13 SPMN                                                         Side 

34 

 

 
 

FS230.002 Studieretninger 
 

Registrerte studieretninger for et gitt sted eller for et gitt studieprogram, kan listes ut ved 

hjelp av denne rapporten. Tabellen Studieretninger vises faget som studieretningen sorterer 

under i en egen kolonne til høyre på utskriften. 
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Øvingsoppgave: 

 

1. Kjør FS2301.001 Fagtabell 

Kjør rapporten for ulike steder 

  

2. Kjør FS230.001 Studieretninger  

Kjør rapporten for ulike steder 

 

 

 

 

8. Karakterregel 

Etter innføringen av kvalitetsreformen brukes nå bokstavkarakterer etter ECTS-skalaen. 

Karakterene er A - F hvor A er beste og F er stryk. For å kunne beregne snitt blir disse 

representert som tallkarakterer internt i FS (f.eks. 65 for A, 64 for B osv., 60 for F (stryk)). I 

tillegg til disse kvantitative skalaene finnes det kvalitative skalaer som benyttes for å gi 

karakterene Bestått/Ikke-Bestått eller Godkjent/Ikke-Godkjent.  

De ulike karakterskalaene og deres egenskaper defineres i bildet Karakterregel og i 

kodebildet Tallkarakter.  

En karakterregel kan ha en gruppering av karakterene i bestått-intervallet av karakterskalaen i 

deler. Slike deler defineres i nedre vindu i bildet Karakterregel.  

Karakterregler definerer hvilke resultatverdier som er lovlige for et emne. Ved registrering av sensur 

vil arbeidsbildene for dette bare godta lovlige verdier. 

 

8.1 Karakterregel 
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Karakterregel  

Kode NR som identifiserer regelen. Hver forekomst identifiseres ved en karakterregelkode, som er et 2-sifret 

løpenr. 

Tallkarakter Tallkarakter         -  Beste               angir best mulige resultatverdi 

-  Bestått angir dårligste beståttverdi 

-  Dårligste angir dårligst mulige resultatverdi 

 

For hver regel tilordnes tre tallkarakter-verdier: Beste mulige karakter, dårligste bestått-karakter, og 

dårligst mulige karakter. Ved dobbelklikk på feltene vises kodebildet Tallkarakter som blant  

annet viser eventuell bokstavkarakter verdien tilsvarer.  

Finhet Angir skalaens finhet. Verdien 1,0 betyr at det bare skal gis hele karakter. Verdien 0,1 betyr 

at det kan gis karakterer med én desimal (hvilken som helst), 0,01 at de kan gis med to 

desimaler (hvilke som helst), 0,05 at det kan gis to desimaler, men bare med "halve tideler" 

(dvs. at andre desimal bare kan være 0 eller 5), osv.  

Laud-grense Angir hvilken karakter som kreves for å oppnå laud. 

Aktiv Om karakterregelen benyttes ved institusjonen. Dersom N oppgis, så vil ikke regelen komme 

med i nedtrekkslister. 

Beskrivelse Tekstlig beskrivelse av karakterregelen. 

Verditype Kodeverditype (L=lokal kode, F=felles kode).  

 

  
 

Karakterskala kan deles opp i soner som tilordnes egne navn/betegnelser. 

 

Underbildet  

Nedre grense Hver karakterdel gis en nedre grense. 

Øvre grense Hver karakterdel gis en øvre grense. 

Karakter Hver karakterdel gis karakternavn, bokmål - nynorsk – engelsk 

 

8.2 Tallkarakter  
 

Det er kodebildet Tallkarakterer som definerer om karakterverdien som benyttes er en 

bokstavkarakter eller en tallkarakter. 
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9. Emnekjeder 

 

Det finnes to typer emnekjede i FS, ekvivalens og treganger. Ekvivalens opprettes når et antall emner 

anses for å være ekvivalente. Treganger opprettes for emner som om fattes av den samme 

tregangersregel i forbindelse med eksamen. Dersom en gruppe emner både er ekvivalente og omfattes 

av den samme tregangsersregelen i forbindelse med eksamen, så må det lages to emnekjeder for disse 

emnene, en med type ekvivalens og en med type treganger. 

 

Emnekjede - TREGANG 

TREGANG angir at to eller flere emner vurderes som likeverdige for tregangerskontroll. En student 

som har ett tellende forsøk i hver av to slike emner anses å ha brukt 2 eksamensforsøk i begge.   
 

 
 

 

Emnekjede  

Emnekjedekode  

Emnekjedenavn Bare en navnetype 

Sted fagansvarlig  

Stednavn  

Studienivå  

Kjedebruk TREGANG angir at tregangersregelen gjelder for gruppen av emner som inngår, dvs. en 

student kan maksimalt gå opp til eksamen tre ganger totalt i emnene som inngår i denne 

emnekjeden. 

 
EKV (ekvivalens) angir at emnene som inngår er ekvivalente og kan erstatte hverandre i visse 

henseender. F.eks. kan de være substituerbare som forkunnskap for andre 

emner.  

 

 

Underbildene  

Emne som inngår Her angis hvilke emner som inngår i emnekjeden.  

For en emnekjede av type ekvivalens kan det være aktuelt at både emner og emnesamling(er) 

inngår. For emnekjede av type ’tregang’ vil det kun være aktuelt med emner som inngår. 

Emnesamling som 

inngår 

Her angis hvilke emnesamling som inngår i emnekjeden 

Emnesamling(er) er kun aktuelt med emnekjede av typen ’ekvivalens’. 
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Emnekjede – EKVIVALENS 

Når to eller flere emner inngår i en emnekjede av typen EKV betyr det at de er faglig 

likeverdige, og at de kan erstatte hverandre i en lang rekke sammenhenger. 

 

Merk!  Koblingen mellom emner og emnesamlinger gjelder bare innenfor hver gruppe, ikke 

mellom/på tvers av gruppene emner og emnesamlinger. Man kan altså ikke angi at emner er 

ekvivalente med emnesamlinger. 
 

 
 

Når emner er ekvivalente (kjedebruk EKV) kommer det opp et hurtigvalg for ’Generer 

vektingsreduksjonsregel’. Denne funksjonen kan generere vektingsreduksjon med full 

vektingsoverlapp, for en emnekjede med to emner. Den håndterer kun emnekjeder som 

inneholder to emner. Dersom antall emner i Emne som inngår er tre eller flere, så må man i 

bildet Vektingsreduksjonsregel generere alle kombinasjoner av reduksjonsregler innenfor 

denne gruppen av emner. 
 

Ved å generere vektingsreduksjonsregel opprettes en regel i bildet vektingsreduksjonsregel. Man må 

deretter inn og effektuer regelen. Dette skal vi se mer på i neste kapitel. 

 

 
 

 

Rapporter for Emnekjede 

 

FS226.002 Emnekjeder 

Rapporten skriver ut de emnekjeder som faller inn under (eies av) det oppgitte stedet med 

emnekjedekode og navn, eiersted, vekting og studienivå. Det er også mulig å angi 

emnekjedebruk eller å vise alle. 
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10. Vektingsreduksjonsregler 

 

I FS kan man definere vektingsreduksjoner mellom to eller flere emner som har faglig overlapp. 

Studiepoengene skal da ikke summeres, men reduseres etter angitt vektingsreduksjon. 

De aller fleste vektingsreduksjonsregler har to emner som innhold og uttrykker de parvise 

overlapp som finnes mellom emnene. Dersom antall emner som omfattes av en 

ektingsreduksjonsregel er tre eller flere, så vil denne regelen kun tre i kraft dersom studenten 

har avlagt eksamen i alle disse emnene. Hvis det også skal være vektingsreduksjon mellom to 

og to av emnene i en slik regel, så må det i tillegg til regelen som gjelder alle emnene, 

opprettes vektingsreduksjonsregler for hvert av disse emneparene som skal ha 

vektingsreduksjon.  

 

F.eks ved 2 emner må det kun registreres 1 regel, ved 3 emner 4 regler, 4 emner 11 regler, 5 

emner 26 regler osv. 
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Vektings- 

reduksjonsregel 

 

Regel nr - identifiserer regelen 

Vektingsreduksjon – vekttall og vektingstype 

Angir hvor stor reduksjonen skal være for emnene som inngår i regelen 

Regeltype Bare en type, ORD, finnes foreløpig 

Periode –  

Datointervall 

Angir hvilket tidsrom regelen skal anvendes 

 

I undervinduet spesifiseres regelen innhold, hvilke emner det er som overlapper 

 

Underbilde  

Emne Emneid til emnene som omfattes av reduksjonsregel 

Emnenavn Emnets navn. Bare lesbart. 

Vekt. Emnets vekting. Bare lesbart. 

Prioritet Hvis ulike prioritetstall reduseres emnet med lavest tall (høyest prioritet) først 

Hvis like prioritetstall reduseres emnet med dårligst karakter først 

Ved lik karakter reduseres emnene iht. alfabetisk sortering ?? 

 

 

Reduksjonsregelen må inneholde minst to emner.  Parvis reduksjon er det mest vanlige, men  

regler kan også defineres for tre, fire og flere overlappende emner.  

 

Hvis regler er definert for 3 emner bør det også være definert regler for de 3 parene som inngår. 

Hvis en 3-emners regel kommer til anvendelse (studenten har bestått alle 3 emner), vil reglene for de 

underliggende par av emner ikke anvendes. 

ORD-regelen medfører at hvis to regler gjelder for samme par av emner, men for ulike perioder  

(som bør være disjunkte, uten overlapp) og en student har bestått et emne i den ene perioden og  

det andre i den andre, er det nyeste reduksjonsregel som anvendes.  Hvis ett emne er bestått innen 

reglenes periode og et annet utenfor, foretas ingen reduksjon. 

 

Vektingsreduksjon foretas automatisk når resultater overføres til, eller endres i vurderingsprotokoll.  

 

 
 

 

Noen ganger endres reglene eller nye kommer til, men skal gjelde for eksisterende vurderingsdata. 

Da kan man "effektuere" vektingsreduksjoner på etterskudd, dvs. aktivere en rutine som retter opp 

redusert vekting (red. vekt) i studentenes vurderingsprotokoll. 
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Knappen Effektuerer regelendring – effektuerer for emnene som den oppgitte regelen omfatter eller 

for alle regler som ikke er effektuert. 

 

Rapporter for vektingsreduksjonsregel 

 

FS225.001 Vektingsreduksjonsregler 

 

Tallet på vektingsreduksjonsregler vil kunne bli meget stort for fakulteter og enheter som 

administrerer mange enkeltemner. Rapporten FS225.001 Vektingsreduksjonsregler vil kunne 

hjelpe til å holde oversikt over disse. Den lister ut alle vektingsreduksjonsregler de hører til, 

for utplukk Sted, Fag eller Emne. Steds-tilordningen defineres via regelens emneinnhold, hvis 

minst ett av emnene tilhører et bestemt fakultet vil regelen tas med i rapporten når dette 

fakultetet oppgis i bestillingen. Tilsvarende gjelder for fag-tilordning - hvis minst ett av 

emnene tilhører et bestemt fag vil regelen tas med i rapporten når dette faget oppgis i 

bestillingen.  

 

 
 

Presentasjonen i rapporten skjer emnevis alfabetisk. For alle emner viser rapporten hvilke 

emner de er kombinert med innenfor de enkelte reglene, prioriteten for emnene i hvert par, 

den totale reduksjonen, datointervallet for regelens gyldighet, datoen når den ble registrert, og 

regeltypen. For en reduksjonsregel med tre eller flere emner vil reduksjonen som vises i 

kolonnen ’reduksjon’ være den totale reduksjonen for alle emnene i regelen. 
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FS527.004 Studenter berørt av vektingsreduksjonsregel 

 

Rapporten (vurderingsmodulen, Kontrollrapporter) gir oversikt over alle studenter som er 

berørt av en vektingsreduksjonsregel. 

 

 
 

Ved effektuering av en 3-veis regel samordnes denne og alle underordnede regler.  

Reduksjon plasseres alltid på bare ett emne, også for 3-veis-regler og høyere. 

 

 

 

 

Øvingsoppgave 
 

1. Registrer en vektingsreduksjonsregel for de to emnene du registrerte tidligere 

 

2. Kjør FS225.001 Vektingsreduksjonsregler 

 

3. Kjør FS527.004 Studenter berørt av vektingsreduksjonsregel 
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11. Studiepoeng – progresjonsregel 

 

Progresjonsregel for antall studiepoeng studenter forutsettes å ha bestått etter hver enkelt 

termin innenfor et studieprogram. Grunnlag for rutine FS250.001 Inndragning av studierett. 

 

 
 

Progresjonsregel  

Terminnr Termin kravet om studiepoeng/vekting gjelder for. 

Vekting – krev 

gjennomført etter 

gitt termin 

Kravet til studiepoeng som må være bestått etter hver termin innenfor et studieprogram. 

 

FS250.001 inndragning av studierett 

 

Inndragning av studierett på grunnlag av manglende studieprogresjon kan kjøres ved hjelp av denne 

rutinen. 

 
 

Øvingsoppgave 

1. Registrer en nye progresjonsregel som sier at studenten må ha bestått 60 sp i første 

studieår for å gå videre til andre studieår 

 

2. Se på FS250.001 Inndragning av studierett og muligheten for å inndra studierett på 

grunnlag av manglende studieprogresjon 
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12. Forkunnskapskrav 

 

Forkunnskapskrav til et gitt emne er krav til at bestemte emner, emnesamlinger, obligatoriske 

aktiviteter, og/eller kravelementer, må være bestått for at studenten skal få ta dette emne. En student 

får ikke melde seg opp til et emne i StudentWeb dersom det er forkunnskapskrav til emnet som ikke 

er oppfylt. En saksbehandler kan manuelt generere vurderingsmelding selv om forkunnskapskrav ikke 

er oppfylt. Rapporter som kontrollerer vurderingsmeldinger lister ut kandidater som ikke oppfyller 

kravene. 

 

 
 

Forkunnskapskrav  

Krav nr Man kan definere flere (alternative) krav for ett og samme emne ved hjelp av ulike kravnr. 

Emne Emneid (institusjon, emnekode, versjonsnr) 

 

Kombinasjonen av kravnr og emneid identifiserer kravet.  Det kan altså finnes flere krav  

for samme emne, og et emne kan gjenbruke kravnr. benyttet for andre emner. 

Emnenavn 

 

 

Gjelder i periode 

 

For hvert kravforekomst kan man angi fra- og til-datoer for en avgrenset periode kravet skal 

gjelde i. 

Forkunnskapene er tilfredsstillende når en student oppfyller forkunnskapskravene som er 

definert for ett av kravnummerne.  

For hver kravforekomst oppgis hva som kreves av forkunnskaper ved å spesifisere ett eller 

flere emner, emnesamlinger, kravelementer og/eller obligatoriske aktiviteter i underbildene.  

Innholdet i forkunnskapskravene spesifiserer i ett eller flere undervinduer. 

 

Underbilder  

Emne Emne forutsettes 

Emnesamling Emnesamling forutsettes 

Kravelement 

 

Kravelement – emne/fag fra videregående skole mv. 

  Kravelement forutsettes 

Vurderings-  

Kombinasjon 
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Forekomster med ulike kravnr for samme emne tolkes som alternativer, den som oppfyller ett av 

kravene har forkunnskapene i orden.   

 

Hvis flere enkeltkrav skal oppfylles (eks flere emner må være bestått) for ett emne, må disse legge inn 

som flere forekomster under samme kravnr. for emnet. 

 

 

13. Kvalifikasjon  
 

En kvalifikasjon (tidligere kalt grad) er et spesielt studieelement, en overbygning over en rekke emner 

og ev. emnesamlinger, og som tildeles etter fullført studium iht. bestemte regler. 

 

Krav til innhold i en kvalifikasjon som oppnås ved å fullføre et bestemt studieprogram spesifiseres 

ved en eller flere emnekombinasjoner og/eller emnesamlinger.  

 

Data som registreres i bildet Kvalifikasjon, benyttes av både FS651.002 Beregning av 

oppnådd kvalifikasjon - Utdanningsplanbasert, og av FS651.001 Beregning av oppnådd 

kvalifikasjon (ikke-utdanningsplanbasert). 

 

Kvalifikasjoner defineres i bildet Kvalifikasjon og identifiseres med kombinasjonen av 

institusjonskode og gradkode. 

 

13.1 Kvalifikasjon 

 

 
 

Kvalifikasjon  

Kvalifikasjon  

Tildelende 

 institusjon 

Feltet benyttes kun hvis institusjonen har en samarbeidsavtale med en annen institusjon om å tilby 

kvalifikasjonen, slik at studiet kan gjennomføres ved egen institusjon, mens en ekstern institusjon står 

faglig ansvarlig for kvalifikasjonen. 

 

Feltet benyttes kun for informasjon. 



FS kurs 2 Studieelementer v 11.01.10 ALL, oppdatert 22.01.13 SPMN                                                         Side 

46 

 

Navn De to alternativene Hankjønn og Hunkjønn må fylles ut. Forskjellige verdier her er bare aktuelle når 

man benytter latinske kvalifikasjonnavn (eks. candidatus/candidata). Hvis man benytter ikke-latinske 

kvalifikasjonnavn må man oppdatere bokmålnavnet i begge disse tofeltene. Kvalifikasjonsnavn skrives 

ut på vitnemål og i punkt 2.1 på Diploma Supplement. 

 

-Hankjønn (candidatus..) 

- Hunkjønn (candidata...) 

- Nynorsk 

- Engelsk 

- Forkortet 

Tittel Tittel-feltene har samme struktur som kvalifikasjonnavn-feltene. Her benyttes 

kvalifikasjonkandidatenes offisielle tittel (som kan være forskjellig fra kvalifikasjonnavnet). 

For kvalifikasjontitlene angis J eller N i et eget felt om tittelen er lovbeskyttet eller ikke. 

Kvalifikasjonstitler skrives ut i punkt 2.1 på Diploma Supplement. 

 

- hankjønn, hunkjønn, nynorsk, engelsk  

- lovbeskyttet J/N 

Sted fagansvarlig Angir hvilket sted som er fagansvarlig for kvalifikasjonen. 

Studienivå Studienivå for kvalifikasjonen. Se kodebildet 'Studienivå' for lovlige verdier. 

Karakterregel Dette feltet må fylles ut.  

Dersom man ønsker en beregning av resultatstatus for kvalifikasjonen og lagring av denne i 

kvalifikasjonsprotokollen, så må karakterregel være en regel som kun inneholder én karakter 

(f.eks. Bestått-Bestått).  

Dersom man ikke ønsker en slik beregning av resultatstatus, så legger man inn en 

karakterregel som inneholder flere karakterer (f. eks 30 eller 31). 

Tilbudt i periode År-terminer for hvilken periode kvalifikasjonen tilbys ved institusjonen.  (årstall første 

tilbud). 

År-termin for avslutning kan være blank for kvalifikasjoner som tilbys pr. i dag. 

Studium- 

rapportering 

Angir studium som benyttes ved rapportering av oppnådde kvalifikasjoner. 

Grad Angir om kvalifikasjonen tilsvarer en grad i akademisk forstand.  Årsenheter, halvårsenheter 

og påbyggingsstudier er eksempler på studier som kan føre til en kvalifikasjon, men som ikke 

gir en grad. 

 

Kvalifikasjoner som ikke lenger kan tas, oppdateres med siste År-termin for tildeling og 

markeres som utgått i feltet utgått. 

Vitnemålsgivende Angir om kvalifikasjonen er vitnemålsgivende.  

Ved produksjon av vitnemål vil en vitnemålsgivende kvalifikasjon på side 3 ha overskriften 

'Grunnlag for vitnemål', mens en ikke-vitnemålsgivende kvalifikasjon vil på side 3 ha 

overskriften 'Karakterutskrift'. 

Utgått Angir om kvalifikasjonen er utgått.  

Hvis denne er markert bør år/termin-til i feltet 'Tilbudt i periode' ha en verdi. 

Doktorgradstype Type drgrad. Angir fri eller organisert drgrad. 

 

Merk at kun organiserte drgrader rapporteres NSD. 

NUSkode(SSB) Angir kvalifikasjonens kodetilknytning til NUS-systemet (Statistisk Sentralbyrå’s 

nasjonale utdanningsstatistikk) for klassifisering av utdanning.  

 

Det er laget en generator for lettere å kunne finne riktig kode, denne åpnes ved å trykke på 

den grå knappen til høyre for feltet. 

Gradlistekode Dette feltet har i dag ingen funksjon. Det ble tidligere benyttet for å foreta en kobling mot en 

nasjonal standard over offisielle kvalifikasjoner.   

Normert studietid Angis med antall og tidsenhet 

Karaktergrense for 

bruk i kvalifikasjon 

Feltet benyttes hvis kvalifikasjonen krever at emnene som inngår skal være bestått med 

resultat lik eller bedre enn en viss grense. 

Vekttallskrav – 

hovedkarakter 

Angir at hovedkarakter for kvalifikasjonen bare skal beregnes hvis emnene som inngår 

summerer til et minimum antall vekttall. (NTNU) 
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Dette betyr at kandidater som oppnår graden pga et vesentlig antall eksterne emner, ikke får 

beregner noen hovedkarakter. 

 

 
 

Underbildene  

 

Kvalifikasjon  

Forutsettes 

Noen kvalifikasjoner krever at studenten allerede har oppnådd en annen kvalifikasjon, f.eks. 

en lavere grad må være bestått før man kan tildeles en høyere grad. En slik lavere grad kan 

legges inn i underbildet Kvalifikasjon forutsettes. 

NB! Dette anbefales ikke dersom flere ulike kvalifikasjoner oppfyller dette kravet, det kan 

være vanskelig å lage en komplett liste over kvalifikasjoner som godkjennes som forutsetning 

for tildeling av denne kvalifikasjonen. 

Merk: Rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert tar 

ikke hensyn til informasjon som måtte være registrert i dette underbildet. 

 

Tekster –DS/ 

Vitnemål 

Gjelder kvalifikasjoner oppnådd fra kull: Diploma Supplement-tekster tidfestes etter kull for 

studenten. Terminfeltet refererer til et kull innenfor studieprogrammet, og teksten gjelder 

inntilet nytt kull er angitt. Ved beregning av oppnådd kvalifikasjon vil informasjon om kull 

bli lagret i kvalifikasjonsprotokollen (feltet Kull). Når Diploma Supplement produseres leses 

kullinformasjon fra oppnådd kvalifikasjon. Dersom denne ikke er gitt verdi utledes kull-

termin fra studieprogramstudenten, evt. fra oppnådd dato. De DS-tekstene som har kull-

termin tidligere eller lik kull-terminen for kvalifikasjonsoppnåelsen, vil da benyttes. 

Merk: Dersom det i dette underbildet er definert flere forekomster, dvs. flere generasjoner av 

tekster som er gyldige for ulike kull, så må man bla mellom forekomster ved hjelp av bla-

taster i menyen eller evt. page up/down-tastene. ”Heisen” til høyre i underbildet vil alltid 

indikere kun ´en forekomst av gangen, uansett hvor mange generasjoner av tekster det er lagt 

inn. 

 

Tekstfelter for Diploma Supplement: Tekstene i underbildet Tekster Dip.Sup./Vitnemål som 

gjelder Diploma Supplement beskriver nivå (punkt 3.1), karakter (punkt 4.4), studieadgang 

(punkt 5.1), yrkesmessig status (punkt 5.2), eventuelle tilleggsopplysninger (punkt 6.1) og 

informasjonskilder (punkt 6.2). 

Tekst vitnemål - side 1: Dette feltet er kun relevant ved utskrift via jet-form og kan da 

benyttes for tekst som skal presenteres på side 1 på vitnemålet. 

Studieprogram Studieprogram hvor kvalifikasjonen er registrert. Gjelder ikke kvalifikasjoner lagt inn i 

underbildet Kvalifikasjon i studieprogram samlebilde. 
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13.2 Rapporter for kvalifikasjon 

 

FS245.001 Gradtabell 

 

 
 

 

Øvingsoppgave 

 

1. Registrer en ny kvalifikasjon 

 

2.  Kjør FS245.001 Gradtabell  

Bruk ulike stedkoder som input. 


