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Referat fra evaluering av EpN-pilot med MN-studiekonsulentene 

19.11.19 
Mentigjennomgang korte spørsmål fra piloten.  

Hva fungerte mindre bra? 
Flyt mellom nivåer er et gjennomgangstema, usikkerhet rundt når man har sendt videre i strukturen. 

Fellestekster som forsvinner fra EpN til vortex.   

Generelt dårlig tid, kort varsel til vitenskapelige pga forsinket oppstart.  

Kloning av emner fungerte ikke så godt, studieprogram som ikke skulle vært fungerte spesielt dårlig 

siden kloning er blåkopi, og man ikke fikk ta bort det som ikke stemte.  

Endringer som ikke blir lagret i EpN når man sender videre til neste nivå, må dyttes ned igjen til 

innlegging andre gang.  

Kommentarer/e-post, burde kunne rettes til enkeltbrukere, nedtrekksmeny. 

Hva fungerte bra? 
Oversiktlig, mindre ping pong mellom nivåer. Ganske selvforklarende. 

Versjonshåndtering er bra.  

Endringsrapporter er nyttige.  

Kommentarer er godt verktøy og er blitt brukt mye. Også nyttig på sentralt nivå, fordi tanken med 

emnet blir tydelig i EpN.  

Hva trenger du for at EpN skal fungere optimalt for deg/din bruk? 
Fellestekster er sterkt ønsket.  

Ønske om at man får opp emner knyttet til sitt sted. Ingen naturlig siling på fagpersonnivå. Men 

samtidig fleksibilitet om arbeid på tvers et gode her. 

Lenker bør fungere bedre. Bør vise url ved hover over.  

Ønske om stavekontroll.  

Arbeidsprosess: Mer tid til å jobbe med emner for fagpersonnivå, arbeidsstuer og dialog for 

studieadm 

Ønske om å kunne ha flere EpN-perioder, særlig for fagpersoner kan begynne på utkast for neste 

periode når inneværende periode er over, samt å kunne jobbe med emner som skal komme 

framover i tid ved større revisjoner av studieplanen (semesterhåndtering og langtidsplanlegging), 

bedre mulighet til håndtering av emneporteføljen totalt. 

Eksamen i EpN ved Øystein 
Vær presise og konsise ved innlegging av opplysninger om eksamen og vurdering. 

Øystein har laget en mal for vanlige vurderingstyper ved MN. Less is more. 

https://www.uio.no/studier/eksamen/ Bør det lenkes til eksamensforskriften og 

eksamensreglementene til fakultetene? 

https://www.uio.no/studier/eksamen/
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Hva skjer nå? ved Marte 
Innmeldte feil skal rettes av Ann-Lise, Yvonne og Ina innen 25. nov, alt fra skrivefeil til lenkefeil og 

større feil som er vanskelig å gjøre noe med. Totalt så langt 99 innmeldinger. 

Gjøres slik for å ha kontroll på hvor mye feil det blir, og fordi færrest mulig skal måtte jobbe i en 

vanskelig tekst-editor i FS. Viktig at ting er riktig i EpN fordi det er krøkkete å jobbe i FS. Forhåpentlig 

bedre når vi er i gang med EpN og tekstene finnes der og ikke må importeres fra Vortex. 

Det som er kommet inn innen fristen blir prioritert. Det er bare å melde inn mer, men det blir altså 

ikke prioritert. Småfeil og skrivefeil er ikke så viktig nå, man kan ta det i neste periode.  

Emneoverlapp er viktig at FS er kilden, det som legges i EpN er informasjon til de som legger inn 

emneoverlapp på fakultetet. 

 Forberedelse av publisering av emner våren 2020 

 Utarbeide konsept og løsning for emnebeskrivelser for høsten 2020 

 Forberedelse av åpning av EpN for planlegging høsten 2020 

Det er bare MN som bruker EpN også høsten 2020. Foreløpig uklart når og hvordan resten av UiO 

skal gå på.  

Tidsplan og frister for høstens emner, sette et helt årshjul blir viktig framover. 

Plan for høsten 2020-perioden, ved Yvonne 
 1. des: overføring til EpN fra Vortex (FS) (vitenskapelige må inn senest medio feb) 

 16. mars: siste frist til studieplan MN (institutt må ha vedtatt og lagt inn endringer før 16. 

mars) – også frist for innmelding av skriftlig, digital eksamen 

 Ca. 1 april: overføring EpN til FS (fra FS til Vortex mellom 1-15. april) 

 Ca. 25. mai: publisering Vortex (mulig tidligere publisering dersom det går) 

Mange helt nye vitenskapelige som skal inn som fagpersoner, mange engelsktalende. Må ha 

opplæring med dem også.  

I tillegg en rekke andre oppgaver og frister, blant annet undervisning- og eksamensplanlegging, 

masteropptak og endringer i studieprogrambeskrivelser. Yvonne har laget fullstendig årshjul.  

Diskusjonsspørsmål 
1. Innenfor de tidsrammene vi har i dag: hvordan kan vi sørge for at de vitenskapelige faktisk 

gjør jobben i EpN og hva trenger de vitenskapelige for å gjøre en god jobb i EpN? 

a. Hvem trenger å være i EpN? Hos noen får undleder opplæring og de som skal inn får 

opplæring av dem, mens andre vil at alle som skal ha emner skal inn og har gode 

erfaringer med det. 

b. Må ha forståelse av rammene: tid og hva som må være på plass for å få gjennom et 

emne. Til en viss grad en kulturting.  

c. Hvem har opplæring? For eksempel hva er læringsutbytte, fakultetets nettsider 

brukes. Disse må derfor være oppdatert. 

d. Hvordan bevisstgjøre rundt frister? Lokal ansvarsfraskrivelse om frister, andre 

rammer/oppgaver som bestemmer hva som blir satt.  

e. Vurderende grad av oppmøte på arbeidsstuer/møter, men de dukker opp på 

kontoret etterpå uansett. Spille på lag med undervisningsleder og sende ut 
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informasjon på e-post, men undervisningsleder eller tilsvarende rolle er viktig slik at 

det ikke bare blir oppfattet som mas. 

f. Nære en tanke om å få dem inn i EpN tidligere, åpne EpN-perioden tidligere?  

2. Hva trenger studieadm av oppfølgning? Oppstart? 

a. Fakultetet vil jobbe videre med sine nettsider før 1. des (fellestekster). Heller bruke 

et excel-skjema? 

b. Generelle reglementer må være lettere tilgjengelig (forskrift, fakultetenes egne 

regelverk) 

c. Arbeidsstue for å kunne sette av tid til å gjøre én ting og erfaringsutveksling. To 

arbeidsstuer á 3 timer, hvor fakultetet og sentralt er tilgjengelige i 2 av 3 timer. 

Første bør være i januar, andre nærmere frist. 

3. Hvordan kan EpN bidra til å heve kvaliteten på hele prosessen med emner lokalt? 

a. Snakke med lokal utdanningsleder på forhånd. 

b. Forskjellige reaksjoner på STUT og STUA vedrørende tidsplan. 

c. Studieadm og utdanningsledere diskutere sammen. 

 

 

 

 

 


