
Plassere kandidater på rom og tid og publisering på Studentweb: 

 

1. Vurderingsenhet samlebilde: 

NB!! Når man jobber med å legge inn rom og tid BØR man ha satt «N» i 

«Publ.kand.timeplan». Uten «N» publiseres informasjonen direkte. 

Sett «J» når klar for publisering.  Informasjonen om rom og tid publiseres direkte (må ikke 

tvangskjøres). 

 
 

 

2. Vurderingskombinasjon samlebilde: 

Skal plassering av rom og tid til eksamen dukke opp på Studentweb må følgende være på 

plass: 

 
 

Legges på vurderingen som har Eksamensavvikling «J» 

 

 



 

 
Dersom studentene skal møte til ulike tider må Individuelt tidspunkt ha en «J» 

Skal man benytte flere rom må «Fordel på rom» settes som «J» 

 

 

3. Plassering av kandidat i timeplan 

Bildet brukes til manuell plassering av kandidater på rom og tid 

 
 

Den øverste delen av bildet inneholder informasjon om vurderingskombinasjonen/eksamen, 

sammen med dato, tidspunkt og rom. Hvert tidspunkt og rom utgjør her en egen forekomst. 

Ved søk på en eksamen som er fordelt på f.eks. tre rom, må du bla deg frem til de enkelte 

rommene før du foretar en fordeling av kandidatene på det rommet. 

 

Dersom det er definert at eksamen har individuelle tidspunkt (se over i vurderings-

kombinasjon samlebilde), vil det vises en egen knapp; Generer individuelle 

eksamenstidspunkt.  

 



Den nedre delen av bildet er delt i to. På høyre side vises alle kandidatene som er meldt til 

denne vurderingen. Listen viser kandidatens navn, fnr og kull- og klassetilhørighet. Det er 

merket med rødt om kandidaten har en spesiell tilpasning av eksamen. 

 

Trykk på «Generer ind. tidspunkt» for å få opp valgmuligheter for tid, eller legg til ny rad 

(Ctrl N) i underbildet til venstre. 

 

Når tidspunkt er generert/lagt til, velg student med å taste på pil-knappen ved kandidatens 

navn. Tidspunktene kan redigeres etter behov og flere rader kan legges til. Kandidaten blir da 

plassert i den venstre delen av bildet, samtidig som kandidatens navn blir grått i listen. I 

tillegg vil opplysninger om romplassering og tidspunkt vises i blå tekst like under personens 

navn. På den måte har du alltid oversikt over hvilke av kandidatene som er plassert, og hvor 

de er plassert. 

 

Når plasseringen er gjort og informasjonen er klar til publisering: 

Sett «J» i Vurderingsenhet samlebilde på vurderingen/e og studentene kan se dato, rom og 

tidspunkt. 

 

 

 


