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Nettmøte

1

Dagsorden

1) Referat fra møte 5.12.2017
Referat godkjent uten kommentarer

2) Oppfølging av saker fra forrige møte:
En del saker ligger på plukklista eller har utgått fra forrige møte, og kommenteres ikke mer her..
FS-566: Krysstabell FS141.001. Det er ønskelig å få med fult navn på studiet, og ikke bare

kortnavn. I tillegg er det ønskelig at rapporten også tar med studier med 0 søkere. Saken prioriteres
ikke, men legges på plukklisten over saker som kan tas ved anledning.
Ferdig, kommer i versjon 8.0.9.
FS-580: Mulighet for å fjerne spørsmål om høyere utdanning fra annet univ I Søknadsweb. Det var
enighet om å fjerne feltet fra søknadsweb.
Ferdig.
FS-584:
FS101.001: Til FS8.0.7: Parameter for Campus, Vis-valg for intern vurdering, Campuskode
inkludert i datagrunnlaget for eksport til fil (vises ikke i rapporten)
FS101.006: Til FS8.0.7: Parameter for Campus, Campuskode inkludert i datagrunnlaget for eksport
til fil (vises ikke i rapporten)
FS141.001: Til FS8.0.7: Campusnavn er inkludert i venstrekolonnen -lagt til etter
studieprogramnavnet.
FS192.002: Til FS8.0.7: Parameter for Campus’
Ferdig

Søknadsweb:
FS-525, 537, 538: NVB i lokale opptak: ferdig på FS (søknad samlebilde) og søknadsweb.

Institusjonene får ikke til å teste, siden de er for gamle til å ha elektroniske vitnemål. Hva skjer med
søkere som ikke samtykket til overføring av vitnemål fra NVB i opptakssammenheng? Kan de
registrere samtykket til å utveksle vitnemål fra NVB i etterkant, selv om de ikke har en aktiv søknad i
NOM/søkerportalen til SO? Hvordan gjør de eventuelt dette; må de registrere samtykket i
søkerportalen til SO, i studentweb, i søknadsweb? UiO har testet en del på NVB, og har sendt inn
en sak til CERES på dette (finne ut hvor denne saken ligger). UiO har hatt en del problemer i FSklienten. NTNU melder at samtykket til bruk av NVB via søknadsweb fungerer godt.

FS-569 og FS-583: ventelistenr på søknadsweb og søknadsvalg: Dette er på plass i klienten, men
siden EPN og EVU-web er prioritert på utviklingssiden i 2018, så må vi bare håpe på at det blir et vindu
hvor det kan gjøres noe jobb i søknadsweb. Produkteier for Søknadsweb sier at vi håper å få en ukes tid
med utvikling i løpet av våren, men at det sannsynligvis ikke er på plass før til høsten.
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FS:
FS-525, 537, 538: Se under søknadsweb
FS-517: Geir V jobber med å finne en løsning, men er ikke i mål enda. Han jobber med 8.0.8 og 8.0.9versjoner av klienten, og håper å ha dette på plass i 8.0.9-versjonen som skal komme i februar.
FS-519: løsningsforslag fra sist møte. Noe av dette kommer i versjon 8.0.8, resten i 8.0.9. krever
databaseoppdatering før det fungerer.
FS-565: studierettsperiode: på plass og kommer i 8.0.9-klienten
FS-520: er på plass men krever databaseoppdatering før det fungerer.

3) Orientering fra forum for opptakssaker (internforum):
Feil i historikkbildet: får ikke til å kopiere hele fødselsnummeret: dette er rettet
Feil i vitnemålskalkulatoren: feilen blir sett på.
Resultatutveksling i NOM-opptaket: vi vil se på mulighet for tettere integrasjon mellom
vitnemålsportalen og søkerportalen: vise resultater fra vitnemålsportalen i søkerportalen. Denne
løsningen vil være nyttig for lokale opptak også, i søknadsweb. Ønskelig at det også ses på dette
dersom det skal jobbes med integrasjoner. Resultatene vises allerede i søknadweb, men det er
vanskelig å se om det er en grad eller enkeltemner. Forbedring av visning kan derfor være aktuelt
likevel. Jannicke oppfordret til å sende inn en beskrivelse av hva hun ønsker.
Meldinger fra FS skal bli synlig i søkers meldingsinnboks i søkerportalen: det ses på om vi kan
ordne dette, avhengig av ressurser.
Endring av B-rolle: enklere å tildele ny saksbehandler hvis feil saksbehandler tildelt, særlig mtp.
utenlandske søkere. Laget sak på det, så får vi se hva vi rekker å implementere innen NOM18.
4) Ledige studieplasser, HSN
Hilde: Lokalopptak og ledige studieplasser:
Hilde: Hvordan LS håndteres hos dere. Vi gjenåpner opptakstyper, men gjør ingen endringer i
reg.nr. serien. Har noen gode ordninger for å finne tak i de som har søkt.
HVL: sjekker nye søknader etter en viss dato. Stenger opptaket og gjenåpner.
NTNU: som HVL.
Søkere som både søker i det vanlige opptaksrunden, og som også/etterpå søker ledige
studieplasser. De beholder da samme reg.nr.
Jannike H. Paulsen: Vi gjenåpner også og gjør ingen endringer i reg.serie.
Åshild Elsebutangen Lunde: Vi har suppleringsopptak i lokale opptak, men legger ikke ut opptak på
ny til ledige studieplasser.
Geir-Magne: bytter reg.nr til suppleringsopptak? Interessant å høre om hva de gjør.
For å få til en god diskusjon på dette, så settes dette opp som diskusjonssak på neste møte og tar
en runde på erfaringer og mulige løsninger.
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5) Nytt medlem av gruppen:
3 innkomne forslag
Aleksander Rande, HiVolda..
Thomas Halvorsen, NIH
Ragnhild Ruen Norstrøm HK
Det ble gjort en kort høringsrunde rundt bordet, i forhold til forslagene. Ut over det ble det ble det uttrykt
ønske om å bedre kjønnsbalansen. Det gjøres en nærmere vurdering av kandidatenes kompetanse og
egenskaper i forhold til å gi et best mulig bidrag i gruppen, før endelig forslag sendes til
planleggingsgruppa.
6) Eventuelt
Ingen saker.
7) Neste møte:
13. mars: Oslo. Tema: enkeltemneopptak og ledige studieplasser.
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