Wiseflow - Digital eksamen
Informasjon til studenter
Innlevering av hovedoppgaver
UiT har et prosjekt pågående for å digitalisere eksamen og eksamensprosessen, og kjører i all
hovedsak sine digitale skoleeksamener gjennom applikasjonen WISEflow.
Fra og med våren 2017 skal alle hovedoppgaver for bachelor og master leveres digitalt i WISEflow
ved IVT-fakultetet. Så lenge du er meldt til eksamen/vurdering i din studentweb, så vil du i god tid før
innleveringsfrist ha mulighet til å levere oppgaven i WISEflow. For detaljer om hvordan innleveringen
skal gjøres, les dokumentasjon for innlevering av hjemmeeksamen/gruppeeksamen i WISEflow her.
Gjør deg kjent med innleveringsportalen i WISEflow i god tid før innleveringsfristen slik at du er trygg
på hvordan du skal levere oppgaven.

Prosedyre for bachelor- og masteroppgaveinnlevering i Wiseflow
1. Eksamenskontoret oppretter og aktiverer eksamen i WISEflow
Hvert emne er en eksamen i Wiseflow. Hvert institutt har sin bacheloroppgave med sin
emnekode IHP16xx, og masteroppgave med emnekode SHO62XX. Eksamenskontor oppretter og
aktiverer hjemmeeksamen i Wiseflow og kobler studenter til riktig emnekode.
2. Studenter logger inn Wiseflow
Etter at eksamenskontoret har opprettet og aktivert eksamen i WISEflow får du en epost fra om
hvilket emne som skal leveres, samt når eksamen starter og slutter (i dette tilfellet er det
innleveringsperioden). Etter du har logget inn i Wiseflow med studentkontoen din finner du ditt
hovedoppgaveemne under din bruker. Hvis det ikke er gruppeinnlevering, se punkt 4. Hvis det
gjelder gruppeinnlevering, se punkt 3.
3. Opprette gruppe hvis det er gruppeinnlevering
For gruppeinnlevering må grupper opprettes og deltakere inviteres til de ulike gruppene. Ett
medlem av gruppen oppretter gruppe og inviterer deltagere inn i gruppen. Inviterte deltakere
må godkjenne invitasjon før de blir gruppemedlemmer, og besvarelsen kan ikke leveres før alle
gruppemedlemmene har godtatt invitasjon. Se her for mer informasjon om opprettelse av
grupper og gruppeinnlevering.
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4. Legge inn oppgavetittel på både norsk og engelsk i studentweb
Viktig! Samtidig som du leverer inn hovedoppgaven i Wiseflow må du logge inn i studentweb og
legge inn hovedoppgavetittel. Tittelen skal legges inn på både norsk og engelsk slik at det vises
korrekt i ditt vitnemål og diploma supplement. For mer informasjon, se vedlegg 1.
5. Oppgaveinnlevering
Du må levere hovedoppgaven som en PDF-fil, samt levere eventuelle vedlegg i forskjellige format
før innleveringsfristen (har man mange separate filer kan det være lurt å pakke disse til en .zip-fil,
ta kontakt med Orakelet hvis du har spørsmål knyttet til dette). Er det gruppeinnlevering trenger
gruppen kun å levere én besvarelse, og alle gruppemedlemmene må legges til denne
oppgaven/innleveringen. Husk at man må både laste opp filer for deretter å klikke «Innlever».
Ingenting er levert før det står «Innlevert» under «Innleveringsstatus» i Wiseflow.
6. Masteroppgaveinnlevering
Masterstudenter må fylle ut et obligatorisk skjema før de leverer oppgaven. Skjemaet finnes i
hovedoppgaveinnleveringssiden i Wiseflow under «Ekstramateriale», se Figur 2.
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Ta kontakt med IVT-Studieinfo@support.uit.no hvis du får problemer. Hvis det haster kan du ta
kontakt med studieseksjonen direkte.

Vedlegg 1: Legge inn hovedoppgavetittel i studentweb
1. Logg deg inn med din studentkonto på https://fsweb.no/studentweb/login.jsf?facesredirect=true&inst=FSUIT . Klikk så på emnekoden, IHPXXXX for bachelor og SHOXXXX
for master.

Figur 3

2. Vinduet med aktive emner kommer opp, klikk på rediger eksamensmelding.
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3. Fyll inn norsk og engelsk tittel (begge er obligatorisk) og lagre.
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