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Bakgrunn 

• Kvalitetssikre studentenes innlevering 
• Bruke system studentene var kjent med  
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kvalitetssikring av studentenes innlevering● høring høsten 2010● FS: utviklingsoppgave 2011



Registrere bakgrunnsdata i FS 
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Presentation Notes
Dette må på plass i FS før studentene kan levere i StudentWeb:Vurderingskombinasjon samlebilde > feltet Oppgave innlev. Studentweb = JDersom vurderingskombinasjonen bare består av en helhet, sett J-en på helheten.Dersom vurderingskombinasjonen består av både helhet og deler, sett J-en på den delen som utgjør masteroppgaven som skal leveres.
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Vurderingsenhet samlebilde > feltet Frist innleveringHar vurderingsenheten bare helhet, registrer fristen på helheten.Har vurderingsenheten både helhet og deler, registrer fristen på den delen som gjelder masteroppgaven som skal leveres.Frist må registreres hvert semester for at studenten skal få en knapp i Studentweb for å levere oppgaven.Du kan velge å sette inn et klokkeslett. Uten klokkslett blir fristen ved midnatt.
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Individuell frist for innlevering?Skal enkelte studenter få levere oppgaven senere enn fristen på vurderingsenheten? Registrer individuell frist på vurderingsmeldingen, under detaljer, i feltet Innleveringsfrist.Har alle studentene individuell frist for innlevering? Registrer den individuelle fristen på hver enkelt vurderingsmelding, under Detaljer, i feltet Innleveringsfrist. Da trenger det ikke være frist for innlevering på vurderingsenheten.Studenten kan ikke levere oppgaven til DUO vitenarkiv via Studentweb uten innleveringsfrist på vurderingsenheten eller på vurderingsmeldingen, og heller ikke etter at fristen har utløpt. Studenten ser fristen i Studentweb både i oppgaveleveringsløsningen og på siden med oversikt over eksamensmeldinger.
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Ikke tilgjengelig: Jeg ønsker ikke å gjøre oppgaven tilgjengelig i DUO vitenarkiv. Jeg er kjent med at forfatter og oppgavetittel alltid vil være søkbart. Klausulert grunnet taushetsplikt: Oppgaven inneholder opplysninger som er taushetsbelagt og kan ikke gjøres åpent tilgjengelig i DUO vitenarkiv. Jeg er kjent med at forfatter og oppgavetittel alltid vil være søkbart. 













Hva skjer etter innlevering: 

• 98 dagers behandlingstid 
– sensur, klagefrist og evt behandling av klagesak 

 
• beståtte oppgaver tilgjengeliggjøres i 

vitenarkivet 
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98 dager eller annet antall dager bestemmes lokalt.



Forslag til forbedringer 

• indikere medforforfattere ved 
gruppeoppgaver 
 

• studiekonsulenter: se innlevert fil via FS   
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Indikere medforfattere ��StudentWeb støtter ikke at det lages koblinger mellom ulike studenters eksamensbesvarelser. Vi har derfor behov for at studenten kan indikere dette i eget metadatafelt og at disse metadataene overføres til vitenarkivene. Studiekonsulenters mulighet for å se på innlevert fil, f.eks. i forbindelse med elektronisk oversendelse til sensor, sjekk for bruk av opphavsrettslig materiale m.m.    ��--> NB: Viktig! Spesielt fordi eSak nå sier at UiO ikke kan deponere til Riksarkivet uten at innlevert fil er den samme som sendes til sensor. ��Studiekonsulentene må i dag autentisere seg i StudentWeb og deretter hente fram den enkelte student basert på fødselsnr. for å kunne hente ut oppgavefilen. Dette fordi  FS-klienten studiekonsulentene vanligvis bruker i sitt arbeide ikke støtter de utviklede java-bibliotekene for nødvendig autentisering omkring uthenting av oppgavefilen. �





http://www.ub.uio.no/om/prosjekter/avsluttet/nyeduo/integrasjonslosninger-eksterne.html 



http://www.ub.uio.no/om/prosjekter/avsluttet/nyeduo/innlevering-masteroppgaver.html 



Spørsmål? 



Takk for oss! 
 

Vår epostadresse: duo-digit@ub.uio.no 
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