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Registrering av undervisningsaktiviteter ved MOF vårsemesteret 
2014 

 
Arbeidet med registrering av undervisning og veiledning ved instituttene er et viktig arbeid for 
oversikt og disponering av ressurser, og det ble sist gjort registrering for høstsemesteret 
2013. Fakultetsledelsen (dekanat og instituttledere) har gått inn for at registreringen gjøres 
på samme måten for studieåret 2013/2014 som tidligere år. 
 
Det åpnes nå for registrering av undervisnings- og veiledningsaktiviteter for vårsemesteret 
2014. Databasen vil være åpen for registrering fra og med denne uken til mandag 1. 
september. 
 
Innlogging og administrasjon 
Lenke til innlogging er som tidligere: http://colon.uib.no:8080/mofa/. Undervisere logger seg 
inn med samme mailadresse som ble registrert sist. Hvis det er behov for endringer i institutt-
tilhørighet eller stillingsprosent siden forrige registreringsrunde, så gjøres endringer i feltet 
«Rediger personopplysninger».        
 
Tidligere registrerte data er tilgjengelige i visningen for den enkelte underviser, med mulighet 
for sortering på semester. 
 
Endringer siden forrige registrering 
I tillegg til at det er gjort mindre endringer i emneporteføljen, kan det meldes om følgende 
endringer: 

- Det er nå mulig å registrere undervisning- og eksamensarbeid knyttet til 
Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi. 

- Endringer i emneporteføljen blir nå oppdatert lokalt ved MOF. Dersom instituttene ser 
behov for endringer, kan disse meldes til Eirik Dalheim på eirik.dalheim@mofa.uib.no. 
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Vedlegg: Veiledning til registrering 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Ørjan Leren 

seksjonssjef Eirik Dalheim 
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