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Emnekombinasjoner - generelt
•

Denne veiledningen er ment å supplere dokumentasjon fra FSAT, men er ikke ment å erstatte dette.

•

Generell informasjon og opplæring i bruk av emnekombinasjoner finnes blant annet på følgende sider:
• Brukerhåndbok Studieelementer: http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/studieelementer/index.html
• FS-kurs Studieelementer: http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/kursdok/kurs-2-studieelementer_2013.pdf
• FS-kurs Utdanningsplan: http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/kursdok/Kurs%204%20utdanningsplan.pdf
• FS-kurs for NTNU-ansatte:
https://www.ntnu.no/wiki/download/attachments/65941370/Studendtweb%203%20og%20utdanningsplaner_kursdokumentasjon.pdf?version=1&modific
ationDate=1460542298000&api=v2

•

Denne veilederen skal dekke felles retningslinjer for NTNU som ikke er dekket av informasjon over. Samtidig legges det vekt på å vise at registreringer gir mange
ulike resultat i presentasjoner og kontroller:
• Primært skal emnekombinasjoner utformes for at studentene skal få gode utdanningsplaner på Studentweb og i FS.
•
•
•
•

•
•

Emnekombinasjoner brukes for registrering og opptak til veivalg av typen studieretning, hovedprofil, fordypning o.s.v.
Emnekombinasjoner brukes for prioritering av emner som ønskes fulgt
Emnekombinasjoner brukes for å automatisere kontroll av oppnådde grader og for vitnemålsfremstillingen.
Emnekombinasjoner brukes også for å lage studieinformasjon på nett for en rekke studier.
• Se ‘Krav til emnekombinasjoner som brukes i Studieplan på nett’ på denne siden: https://www.ntnu.no/wiki/display/fsdok/Utdanningsplaner
Emnekombinasjoner brukes på en rekke områder i time- og eksamensplanleggingen.

Spørsmål rettes til: fshjelp@adm.ntnu.no

Emnekombinasjoner – Toppkombinasjoner og studieretninger
Disse defineres i bildet for Studieprogram

Det skal finnes en toppkombinasjon for hvert studieår.
Studieinformasjon på nett forutsetter dette. Det letter også oversikt på
mange andre områder.

Svært mange program har veivalg av typen studieretning, hovedprofil, fordypning o.s.v.
Disse må opprettes og knyttes til studieprogrammet.

Emnekombinasjoner – Toppkombinasjon – Hva bør registreres der?
Toppkombinasjonen knytter utdanningsplanen til studieprogrammet.
Vektingskrav skal være utfylt for toppkombinasjon og tilsvarer kravet for å fullføre programmet.
Max vekt bør fylles ut, men kan avvike for å ta høyde for innpassinger som kan gi en mindre overskridelse av vektingskravet. Se reglement. Disse registreringene har betydning for kontroller ved
gradsoppnåelse.

URL brukes ikke.

Denne registreringen
har betydning for å
definere eierskap til
ulike emnekombinasjoner
Ingen funksjonell
betydning.

Det skal kun registreres Emnekombinasjon eller Utdanningsplanelement i underbildene
for toppkombinasjonen.
Studiet bør gis en ryddig oppbygging.

Emnekombinasjoner – Veivalg 1

Veivalg er en fellesbetegnelse for valg av studieretning,
fordypning, hovedprofil o.l.
Fylles ikke inn på dette nivået.

Denne definerer at emnekombinasjonen bygges for å definere veivalg.
Denne gir ikke mening uten at det finnes emnekombinasjoner under.
Default = 1. Alle andre alternativ må registreres her. Ved antall valg > 1 så
må disse valgene foregå samtidig for alle valg. Jfr. frist under.
Antall prioriteringer. Registrering her gir bare mening når det skal foregå et
opptak. (Krever opptak = J)
Endre veivalg selv virker kun innenfor datoer for frister.

Dato for frist skal oppgis ved valg. Denne skal henge logisk sammen
med oppbygging av studiet. Frist kan være satt før opptak til
programmet. Dette brukes når studieretningsvalget foregår ved selve
opptaket, da gjerne definert som egne opptaksstudieprogram.
Startdato kan oppgis når en ønsker at valget skal være tilgjengelig
innenfor en bestemt periode.

Emnekombinasjoner som representerer de ulike
valgene.

Emnekombinasjoner – Veivalg 2 – Underliggende emnekombinasjoner

De konkrete veivalgene er oftest knyttet til
studieretninger e.l. Koblingen mellom
emnekombinasjon som representerer
veivalget og studieretning som er registrert
under program skjer i
emnekombinasjonsbildet for de enkelte
veivalg.
Det er automatikk knyttet til oppdatering i
studentbildet i forhold til dette.

Hvert veivalg har som regel sin
egen logiske struktur med
underliggende
emnekombinasjoner og gjerne
vektingsinformasjon knyttet til
dette veivalget.

En kan angi at en ikke skal timeeksamensplanlegge en gruppe
emner eller et veivalg ved å angi
‘N’ i ‘Generer timeplan’

Emnekombinasjoner - Emner
I ‘emnekombinasjonstreet’ vil man på de
ytterste ‘grenene’ finne emnekombinasjoner
som inneholder emner, frie emnevalg eller
utdanningsplanelement. Dette er ulike typer
emnekombinasjoner.

Default emnekategori
oppgis kun når en vil
slippe å gjenta dette for
emnene i nedre del av
bildet.

Alle opplysninger som
oppgis på det enkelte
emne har betydning for
hvordan Studentweb
oppfører seg, og for ulike
kontroller og i mange
tilfeller for hvordan
informasjon blir seende
ut på nett.

Terminnr brukes for å angi når emnet kan
legges inn i utdanningsplan.
Hvis dette ikke kan bestemmes entydig, så
bør man benytte default termin.
Dette brukes da i Studieplan på nett
og som input til timeplanlegging.

Emnekategori brukes bl.a. som sorteringsparameter
på vitnemålsvedlegg og i en del andre
sammenhenger hvis dette er oppgitt.

Valgstatus er sorteringskategori på
Studentweb og Studieplan på nett, samtidig
som kategoriene har funksjonell betydning i
mange sammenhenger. (Se neste bilde)

Emnekombinasjoner – emnevalgstatus
Emnevalgstatus har betydning i mange sammenhenger:
• Kontrollerer obligatoriske / ikke obligatoriske emner
• Mer komplekse begrensinger av typen ‘Minst en av…., max 15 sp. av …. o.s.v
• Disse emnene vil normalt time-/eksamensplanlegges med mindre ‘Generer
timeplan’ er satt til ‘N’ (vis detaljer)
• Emnevalgstatus brukes som gruppering på Studentweb og i noen andre sammenhenger
• De kan brukes i timeplanlegging for å kontrollere kollisjonsfrihet
• VA og VB har spesiell betydning.
• VA brukes for valgbare emner som skal garanteres kollisjonsfri i forhold til
studentens utdanningsplan.
• VB er valgbare emner der studenten selv må påse at undervisning og eksamen
ikke ligger i kollisjon.
• Emnevalgstatus kan suppleres med nytt felt ‘Generer timeplan’ for å angi
eksplisitt at emnet skal timeplanlegges (vis detaljer)

Emnekombinasjoner – frie emnevalg
Frie emnevalg er en spesiell emnekombinasjon der emner ikke spesifiseres ved
hjelp av emnekoder. I stedet definerer man begrensinger i underbildet. Det kan
legges inn flere rader.

Det bør alltid finnes en beskrivelse. Denne brukes på Studentweb og
Studieplan på nett.

Det skal derfor alltid finnes minst en rad i underbildet der det er oppgitt ‘J’ for
Studierettkrav.
Eksempel på begrensninger i valg. Et av kravene må minimum være oppfylt:
• Begrenset til emnekategori ‘Biologi’, studienivå, emner på Institutt for
biologi
• Begrenset til alle emner definert med fag ‘NATURFORV’ uavhengig av sted
• Begrenset til alle emner på fakultet 63

Emnekombinasjoner - utdanningsplanelement
Utdanningsplanelementer brukes for å angi at det i
planene er definert eksternt samarbeid. Dette må
defineres i en egen tabell før det kan tas i bruk

Utdanningsplanelementer brukes for generelle og strukturerte eksterne studier. Det innebærer blant annet at terminer bør oppgis.
Den enkelte students utdanningsplan må endres når det eksterne studiet er gjennomført.

Emnekombinasjoner – Bruk i Studentweb
Hentes fra toppkombinasjonen

Hentes fra hele emnekomb.hierarkiet, inklusiv vekting
på hver enkelt kombinasjon

Hentes fra Emnekombinasjon for veivalg
m/underbilde.

Emnekombinasjoner – Bruk i Studentweb – detaljert utdanningsplan
Overskriften settes sammen av navn på
emnekombinasjon som inneholder emner, sammen
med tekst fra emnevalgstatus som er definert for
emnene
Dette er samme emnekombinasjon, men der
emnene har ulik emnevalgsstatus. (VA og VB)

Dette er en egen emnekombinasjon, med kun ett
emne definert for 2016 vår.

En bør unngå unødvendig mange ulike
emnevalgstatuser på emnene fordi dette fører til
unødvendige grupperinger på Studentweb.

Emnekombinasjoner – Bruk i Studieplan på nett - Generelt

Hentet fra emnekombinasjon som
representerer et bestemt veivalg
Emner og overskrifter hentet fra
ulike emnekombinasjoner
Emnevalgstatus

Hjelpetekst hentet fra emnevalgstatus.
(Vises med mouse-over i dette tilfelle)

Infotekst fra feltet beskrivelse for emnekombinasjonen Perspektivemne.
Beskrivelsen kommer fram ved å klikke på symbolet.

Emnekombinasjoner – Bruk i Studieplan på nett – Oversikt over ulike retninger i samme bilde
Alt er hentet fra Emnekombinasjoner i FS.
Forklaringer til forkortelsene kommer
fram med Mouse-over. (Vises ikke her).

Denne sammenligningen viser 5 ulike
emnekombinasjoner, og er kun mulig å
framvise dersom de har identiske
navn.
(I dette tilfelle ‘Obligatoriske og
valgbare emner – 3. år’)

Emnekombinasjoner – Grunnlag for kontroll - FS
Emnekombinasjoner brukes som grunnlag for kontroller i mange ulike sammenhenger, både i Studentweb ved oppmeldinger, som
tilbakemeldinger i oversikter på Studentweb, ved administrativ kontroll av progresjon, ved rutiner for gradfangst o.s.v.
Viktig i denne sammenhengen er de ulike emnevalgstatusene som er regitrert på emnene, samt den vektingen som er registrert på
hver enkelt emnekombinasjon

Utsnitt fra utdanningsplanrapport i FS for en
student.

Utsnitt fra rutine for kontroll av gradoppnåelse.
Når det ikke lenger er mangler, blir det automatisk opprettet forekomst som
forbereder vitnemålsfremstilling.

Emnekombinasjoner – Grunnlag for kontroll - Studentweb
Opplysninger på Studentweb bruker vekting registrert på den
enkelte emnekombinasjon, men justert for individuelle
innpassinger.

Mangler i plan totalt.

Rødt kryss markerer mangler i forhold til den
enkelte emnekombinasjon basert på
registreringer på disse.

Emnekombinasjoner – grunnlag for time- og eksamensplan

• Default termin eller entydig termin fra/til i forhold til emnets undervisningstermin
• Emnevalgstatus – obligatoriske/valgbare
•
•
•
•
•

O/VA – planlegges – uavhengig av verdi i feltet ‘Generer timeplan’
M(xx) – statuser med krav til antall eller vekt planlegges med mindre feltet ‘Generer timeplan’=N
V – planlegges ikke med mindre feltet ‘Generer timeplan’=J
VB – planlegges ikke
Øvrige planlegges som valgbar hvis ‘Generer timeplan’=J

• Nytt felt ‘Generer timeplan’ på emnekombinasjon og emne
• Hele emnekombinasjoner kan fjernes fra timeplanlegging ved å angi ‘N’ i feltet som finnes i underbildet emnekombinasjon
• Enkeltemner i kombinasjonen kan fortsatt merkes ‘J’ for å bli timeplanlagt

• Sammenstiller alle emner på gitt termin innenfor studieprogram, kull og veivalg
• Vekting pr semester hentes fra emnets undervisningstermin, evt. deles på antall terminer emnet undervises
• Brytes ned til grupper med obligatoriske og valgbare emner iht normert belastning på programmet

• Plassering i termin, default
termin må brukes dersom fra-til
ikke er entydig

• Angir om det skal planlegges

