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Oppfølging av gamle saker
31/11

DS04: Forskningsseksjonen her hos oss ønsker at avhandlingsteksten skal ligge registrert i
ePhorte mens doktorgradssaken til kandidaten er under behandling. Dette for at denne skal
greit være tilgjengelig elektronisk så lenge saksbehandlingen foregår. Jeg har foreslått at dersom
avhandlingen skal registreres i saken skal en benytte dokumenttypen mappedokument (Y). Slik
kan vi (dokumentsenteret) fjerne mappedokumentet i det vi avslutter mappen. Og avhandlingen
blir ikke en del av saksarkivet.
Oppfølgingspunkt

6/12

DS01: om utrullingen av pixedit status:
Oppfølgingspunkt

7/12

DS01: om Arkivplan og utarbeiding av nødprosedyrer for registrering og arkivering dersom
systemet er ute av drift jf. 2010/3616.
Oppfølgingspunkt

Innmelding av ny saker
12/12

DS03: et spørsmål om "mastermapper" i ePhorte, dvs en mappe på hver masterstudent
som inneholder opptaksbrev, eventuelle permisjoner, utsettelser osv. Vi har snakket om dette
tidligere, men kom vi til noen konklusjon?
Oppfølgingspunkt

14/12

DS03: Matnat sin praksis med oversendelsesbrev til instituttene i klage på sensur- og
innpassingssaker. Dette er ganske tungvint, fakultetet får søknaden, sender
oversendelsesbrev til instituttet om klagen/innpassingen, instituttet oppnevner ny kommisjon
(ikke i ePhorte), fakultet sender ut svarbrev til søker – se f.eks. 2012/3945. Poenget er at
instituttene skal gjøres oppmerksom på saken. Hvordan gjøres dette på de andre
fakultetene?
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Oppfølgingspunkt.
15/12

Forslag til nye datoer for arkivforum:
•
•
•
•
•

16/12

Uke 35 torsdag 30.8.2012
Uke 39 onsdag 26.9.2012
Uke 43 mandag 22.10.2012
Uke 47 onsdag 21.11.2012
Uke 50 tirsdag 11.12.2012

DS04: Kopier til BES ifbm arbeidsavtaler:
Konklusjon: ja dette er fortsatt en rutine som skal følges jf. tilgangsstyring for lønn
ifbm personalmapper og lønnskjøring.

17/12

DS04: om krav om innsyn:
Konklusjon: DS01 registrer det som mottas i post@uib.no. DS-ene må gjerne selv
registrere det de mottar i sine postmottak i ePhorte saken for innsynsbegjæring 2012
(sak 2012/1)
T. O: arkivforum 21.5.2012 ble benyttet til praktisk gjennomgang av skanning med pixedit. Arkivforum
30.1.2012 og 27.2.2012 ble avlyst.

Neste Arkivforum
30.august 2012
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