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Jørgen Thune Johnsen

From: Jørgen Thune Johnsen
Sent: onsdag 12. oktober 2016 10.06
To: 'redaksjonsradet@uib.no'
Cc: internred@uib.no
Subject: FW: Oppsummering viderutvikling av studieprogram (++)

Hei. Under ser dere en oppsummering fra et møte vi hadde med webseksjonen på KA om videreutvikling av 
studieprogramsidene. Det er mye bra arbeid som skjer nå. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe, men vi tar dette 
uansett opp som en egen sak på møtet i redaksjonsrådet om en drøy uke.  
 
Beste hilsen Jørgen 
 

Fra: Trude Leknes <Trude.Leknes@uib.no> 
Dato: torsdag 6. oktober 2016 10.58 
Til: Anne Marit Soltveit Pettersen <Anne.Pettersen@uib.no>, Jørgen Thune Johnsen 
<Jorgen.Johnsen@uib.no>, Margareth Haugen <Margareth.Haugen@uib.no> 
Kopi: Hans-Petter Isaksen <Hans-Petter.Isaksen@uib.no> 
Emne: Oppsummering viderutvikling av studieprogram (++) 
 
Hei alle sammen. Takk for godt og effektivt møte i dag! Jeg har prøvd å dele opp de forskjellige tingene vi snakket 
om under. Saker som går på forbedring av studieprogramsiden er altså prioritert nå i høst og jeg går i gang med å 
lage saker på de rene tekniske endringene etter dere gir tommel opp på denne oppsummeringen. Jeg vil anta at 
disse endringene vil komme i forskjellige releaser frem mot jul. Jeg glemte også å nevne på møtet i dag at ut høsten 
så har vi en mindre utviklingsressurs da IT har trukket ut en person til å jobbe med IssueTracker frem til jul. Dette vil 
i første omgang ha konsekvenser for de to releasene vi har satt av til småplukk. Jeg skal prøve å holde studieinfo-
saker prioritert (f.eks mailen du sendte forrige uke Jørgen om å fjerne gamle infotyper).  
  
Oppsummering av møtet i dag: 
  
Saker som inngår i forbedring av studieprogrammalen(++): 

         Implementere funksjon for tilknyttet innhold 
         Legge til mulighet for video under Introduksjon-fanen 
         Fjerne ”visste du at” 
         Flytte studieplan opp i faktalinje og fjerne studiekode 
         Generell flytting av elementer for bedre balanse på siden (f.eks vitnesbyrd) 
         Gjøre e-post i kontakt automatisk klikkbare 
         Slå sammen Studieløp og Oppbygging til kun Studieløp. Oppbyggingsteksten skal kortes ned og stå over 

studieløpstabellen 
         Slå sammen Kva kan du bli og Videre studium (SA gjør dette) 
         Forbedre søkerkodeboks (Kjartan kommer med innspill til tekst) 
         Endre Varigheit til Lengde og legge til år bak tallet 
         Hente ut Tuition fee på master i faktalinje 
         Forbedre studieretning. Enten legge den som fane eller en annen løsning 

  
  
Saker som inngår i forbedring av studieprogramutlistingen(++): 

         Fritekst søkefelt på /emne og /studieprogram 
         Kategorier på studieprogram i stedet for NUS (ikke diskutert i dag, men del av samme sak) 
         Finne en god måte å vise studieretninger i studieprogramutlistingen  
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Andre saker: 

         Brødsmulesti. F.eks har Utanning og Student SA i brødsmulestien. Dette skal fjernes (eller i hvertfall 
undersøkes om kan fjernes) 

         Purre på IT ang Facebook pixel (må bare få tommel opp om at dette er greit og deretter lage sak på å 
implementere det) 

         Kartlegging av hva vi ønsker tagging til (en gang i fremtiden) 
         Vitnesbyrd brytes opp i flere små saker. Språk og URL er prioritert i opprydningsreleaser i høst 
         Tenke litt mer på hva som er behovet i en generell tekst som viser på alle studieprogram 

  
  
Trude 


