An English version follows below.

Nyheter i ISP-systemet mars 2022
Information om vad som har åtgärdats och driftsatts för ISP-systemet. Driftsättning onsdag 23 mars.
Välkommen att höra av dig till isp@ki.se om du frågor kring nyheterna i ISP-systemet.

Studieplanen:
Automatiska uppdateringar endast i status Skapad och Väntar på doktorand
Automatisk inläsning av ny data från Ladok görs inte längre i samband med att
huvudhandledaren öppnar studieplanen i status väntar på handledare. Detta för att
förhindra oönskat tillbakaskickande till doktorand när handledaren inte själv aktivt
uppdaterat studieplanen.
Automatisk inläsning av ny data till studieplanen sker nu endast när doktorand eller
huvudhandledare öppnar studieplanen (genom att klicka ”redigera”) i status skapad, samt
när doktorand öppnar studieplanen i status väntar på doktorand.

(Doktorandexaminator = Studierektor – bilden är hämtad från Göteborgs universitet.)

Notifieringar på översiktssidan uppdelade i rubriker
Notifieringarna på översiktssidan har strukturerats om och är nu uppdelade under rubriker
efter åtgärdstyp ska godkännas och ska revideras.

Bifogade filer märks med info om vem som laddat upp och när
Filer bifogade till studieplanen märks med information om namn, roll och tidpunkt för den
som laddat upp filen. Detta gäller enbart uppladdningar efter 2022-03-23.

Snabbknappar för navigering i studieplanen
För att snabbt kunna navigera mellan de olika sektionerna i studieplanen finns nu
genvägsknappar i högerkanten för alla sektioner, meddelandeloggen samt för funktionerna
att fälla ut/fälla ihop alla sektioner.

Återgång till listan över studieplaner efter Godkänn/Skicka tillbaka
Efter knapptryck för att godkänna och skicka vidare (eller skicka tillbaka) studieplanen stängs
studieplanen och användaren återgår till sidan den kom ifrån, dvs översiktssidan eller
studieplanslistan.
Kommentarsfältet vid 8. Tillstånd är alltid redigerbart
Kommentarsfältet under 8. Tillstånd är öppet att skriva i oavsett knappval för Tillstånd
krävs Ja/Nej/Ej angivet (tidigare endast tillgängligt vid val ”ja”).
Hittillsvarande studietakt/finansiering uppdelat per ämne
I fall där doktoranden har flera/tidigare antagningar visas hittillsvarande studietakt och
hittillsvarande finansiering uppdelat per ämne och ämneskod.

Rapporter:
Klickbara länkar till studieplanerna i Rapport 1
I sökresultatet i rapport 1 finns det nu en länk från löpnumret direkt till studieplanen.
Studieplanen öppnas då i titta-läge eller redigera-läge beroende på användarens roll
och studieplanens status i godkännandeprocessen. De klickbara länkarna förekommer
endast i resultatlistan i ISP-systemet, inte i Excel-exporten.

Administration:
Uppdatering av e-postadresser och namn till användaradministrationen
Om namn och e-postuppgifter ändras i personalsystem uppdateras nu också användarkontot
i användaradministrationen i ISP-systemet för anställda användare. OBS! Befintliga uppgifter
i pågående studieplaner skrivs inte över i och med detta.
Beskrivningstexter till Rapport 1 & 2 (superadministratör)
Rapportsidorna kan nu kompletteras med beskrivningstexter, vilket möjliggör att kunna
förklara för användare vad rapporterna presenterar hur de kan användas.

Textändringar:
Engelsk översättning av institution ändrat till department
Under engelskt språkval har ordet "institution" ersatts av department genomgående i ISPsystemet.
Rubriker för Tillgodoräknanden samma som i Ladok
Samtliga rubriker under tillgodoräknanden stämmer nu överens med motsvarande rubriker i
Ladok.

Buggrättningar:
•

•
•
•
•

Rätt uppgift i sammanlagd hittillsvarande studietid för antagningstyp Licentiatexamen.
Sammanlagd hittillsvarande studietid beräknas nu efter antagningstyp
doktorsexamen/licentiatexamen och visar korrekt procentsats (D: total utnyttjad
studietid dividerat med 800, L: total utnyttjad studietid dividerat med 400).
Rapport 2: Kolumn för tidsangivelse i timmar tillagd i Excelfilen.
Rapport 2: Fel i Excelfilen vid inklistrade punktlistor i fritextfält åtgärdat
Långa rader (t.ex. weblänkar) i fritextfält hålls inom sidans marginal i PDF-versionen av
studieplanen.
Långa textstycken och tillhörande rubrik hänger ihop och kommer på samma sida i PDFversionen av studieplanen.

New features in the ISP system March 2022
Information about changes and new features deployed in the ISP system on Wednesday March 23rd.
2022. You are welcome to contact isp@ki.se if you have questions.

The Study Plan:
Automatic updates only in status Created and Waiting for doctoral student
Automatic updates of new data from Ladok are no longer occuring when the principal supervisor
opens the study plan in status Waiting for supervisor. This to prevent unwanted sending back of
study plans when the supervisor has not actively updated the study plan him- or herself.
Automatic updates of new data to the study plan from now on only happens when the doctoral
student or principal supervisor opens the study plan (by clicking ‘edit’) in status created, and when
the doctoral student opens the study plan in status waiting for doctoral student.

(Doctoral Examiner = Study Director – The picture is taken from Göteborg University.)

Notifications on overview page divided in headlines per type of task
The notifications on the overview page have been restructured and divided under categories per
task; Study plans to approve and Study plans to revise.

Attachments in study plans are provided with info on who uploaded and when
When attachments are uploaded to the study plan, information on who added it (name and role)
along with time point is saved and displayed next to the attachment. Only valid for uploads after
2022-03-23.

•
Shortcut buttons for navigating through the study plan
For swift navigation between the different sections of the study plan, shortcut buttons have been
added in the right margin for each section of the study plan including the message log and the
expand/collapse all-functions.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Return to list of study plans after Approve/Send back
After clicking the button for approving a study plan (or sending it back), the user is returned
to the page where it entered the study plan from – the overview page or the study plan page.
Commentary text field for 8. Approvals is always available to edit
The associated text field for 8. Approvals is available to edit regardless of button selection for
Permits required: Yes/No/Not specified.
Current rate of study and Current funding divided per research subject
In cases where the doctoral student have previous admission(s), Current rate of study and
Current funding are divided and displayed per subject and subject code.

•

Reports:
•
•

•

•
•

Clickable links to study plans in Report 1
In study plan lists generated by report 1, the reference numbers contain clickable direct links
to the study plans. The study plan is opened in observer-mode or edit-mode depending on
the status of the study plan, and role the user has in the approval process. The clickable links
exist only in the report listing within the ISP-system, not in the Excel version of the report.

Text adjustment:
•
•
•

Headlines for Credited courses same as in Ladok
All headlines under Credited courses are now titled the same as in Ladok.

•

Correction:
•
•

Correct percentage under Total current study period used for admission type Licentiate
degree
The calculation is now being done different depending on type of admission (doctoral
degree: total study period used divided by 800, licentiate degree: total study period used
divided by 400) giving accurate percentages for both admission types.
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