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VIKTIGE TIDSFRISTER 
 15. april; frist for å legge timeplan inn i FS 
 
 ~15. mai; timeplaner til gjennomsyn  
  (men vent på e-post om at timeplanforslag er klart!) 

 
 27. mai; frist for tilbakemelding via revisjonslisten 

 
 1. juni; publisering på nett 

 (timeplan og frist for pensumlister) 
 

 20 juni; Eksamensplanen publiserer 
 
 1. juli; kommer i kalenderen i Mitt UiB 
 



HØSTEN 2016 
 Semesterstart: uke 33  

 Mottak av nye studenter: Man og Tirs. 15 og 16. aug 
 Ingen undervisning skal legges denne dagen 

 Torsdag 18. august: Undervisningsopptak 
 Fredag 19. august: HMS-kurs i kjemi  

 
 PÅ VEI: uke 42 

 Tirsdag 18. oktober undervisningsfri kl. 10-16.00 for emner 
på 100- og 200-tallsnivå. Vi ber også om redusert 
undervisning på onsdag 19. oktober der det er mulig. 

 
 Eksamensperiode 

 20. mai (uke 20) til 13. juni (uke 24) 



ARBEIDSSTUE 

 Timeplangruppen (SA) har satt opp kurs 
 Arbeidsstuer 
 Dialogmøte 

 
 Legge en arbeidsstue til Realfagbygget hvis det er 

interesse? 
 Oppfriskning 
 Innspill  
 Hjelp og støtte 
 Spørsmål 

 
 



UNDERVISINGSROM: 
 
• Datalab 4 på HiB blir omdisponert – lesesal 
 
• Carl Godskes hus 

– Kan ikke brukes i undervisningen høst 2016 
 

• Vilvite 
– Intensivundervisning legges til konferanserom C og D.  
– Undervisning som skal gå hele semesteret legges til 

konferanserom A og/eller B 
– Viktig at konferanserom og auditorium brukes gjennom 

hele semesteret. 

 



TRESTRUKTUREN 

Legg til underaktivitet: 
1. Dobbeltklikk på aktiviteten i hierarkiet 
2. Trykk på fanen «Undakt» og trykk inni feltet. 
3. Velg «Ny rad» fra verktøylinjen  



TRESTRUKTUREN 

Plotte timeplan: 
1. Legges inn på laveste nivå i trestrukturen 
2. Trykk på fanen timeplan og trykk i feltet under 
3. Trykk på «Ny rad» og fyll ut 



 Tenk på struktur tidlig i prosessen 
 

 Kan det bli aktuelt å doble emnet? 
 
 Blir timeplanen oversiktlig på nett? 
 
 Hvordan vil emnet fungere på StudentWeb og Mitt 

UiB 
 

TRESTRUKTUREN 



 
 Sjekk alltid at du er på rett semester før du begynner å 

oppdatere for høsten 2016.  
 

 Typiske feil:  
 

 Emner som ikke undervises hvert år  
 

 Emner som ikke fanges opp i kopieringsrutinen mellom hvert år 
 
 Ikke riktig årstall i FS 

 Kontroller at alle datoene er blitt riktige. Også på nivå 0 i 
trestrukturen. 

SEMESTER OG DATO 



SEMESTER OG DATO 



MÅ FYLLES UT: 

MÅ fylles ut: 
 

• Disiplin 
 

• Form 
 

• Kapasitet 
 



FELLESAKTIVITET ELLER IKKE I TIMEPLANEN: 

 
 

 FELLESAKTIVITET 
 
 EKSKUR 
 FELT 
 FOR 
 GJESTEFOR 
 KURS 
 ORIENT 
 

 
 IKKE 

FELLESAKTIVITET 
 
 GR 
 KOL 
 LAB 
 OBLDATAØV 
 OBLOPPG 
 SEM 
 SEMOPPG 
 ØV 



FELLESAKTIVITET ELLER IKKE I TIMEPLANEN: 



FELLESAKTIVITET ELLER IKKE I TIMEPLANEN: 

Form: 
 

Har du bare en 
gruppe/kollokvie/seminar 
osv. må vi overstyre ved 
å sette fellesaktivitet til J.  

 
Om det ikke gjøres vil du 

få problemer med 
visningen på MiSide. 



KVALITETSDATA I FS 

 
 Kommentar internt 

 Viktige beskjeder til Thomas 
 

 Kommentar eksternt 
 Vent til FS-data er overført til syllabus 



KVALITETSDATA I FS 

 Husk at vi må få fjernet emner som ikke skal 
undervises. 
 Gi beskjed til Thomas 

 
 Husk å fjerne aktiviteter som ikke skal med. Gå 

igjennom hvert emne 
 



 

 Riktig årstall i FS 
 
 

Husk å oppdatere ukene 

Kontroller informasjonen 

Inn etter overføringen 

KVALITETSDATA I FS 



ROMINFORMASJON 
Skal ikke 
aktiviteten 
ha rom – 

sett 
IKKEROM 

Her vil Syllabus velge 
et passende 

undervisningsrom som 
er ledig et sted ved UiB 

og vi får informasjon 
om to ulike 

undervisningsrom i 
timeplanen   



ROMINFORMASJON 



NAVN PÅ AKTIVITETER 

 Riktig navn på aktiviteter i kalenderen på MiSide 



 

Hostkey 
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