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Referat 
 

 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 
Det var ingen kommentarer til referatet. 
 
 

2. Status for Tableau  
  

a. Studiebarometeret 
 

NOKUT tar sikte på å oversende data til Ceres i januar. Det er to typer data NOKUT 
kan sende.  
 

- Ett med informasjon om hvilke studieprogram hver enkelt student går på. 

I dette datasettet fjernes svar fra studenter som går på studieprogrammer 
med færre enn 5 svarende. 

- Ett med svar fra alle studentene på institusjonen, men uten 
programinformasjon. 

 
STAR gruppen ønsket begge typer data.  

 

b. KDs gruppe for begrepsavklaring 
 
Arbeidet i denne gruppen fortsetter. Når arbeidet er mer modent vil vi ha en nærmere 

gjennomgang av dette i STAR.  
 
c. PHD kilde 
 

UiO jobber aktivt med rapporter knyttet til forskerutdanningen. På bakgrunn av dette 
har Ceres gjort endringer på datakilden knyttet til phd studie. Det har blitt bygget en 
ny kilde for phd. Når det meldes behov også fra andre institusjoner vil vi ta dette opp 
som sak i STAR.   
 
d. Nytt tjenesteorgan og omorganisering 

 
Det ble informert om at CERES blir en del av et nytt tjenesteorgan under KD fra 1. 
Januar 2018. Videre ble det informert om endringer i intern organisering ved CERES.  

 

e. Laste tid på server 
 

Det var ingen spesielle kommentarer til laste tid.   

 
3. Institusjonelle sites  

 
Den planlagte strukturen for studiedata på Tableau server er delt i tre områder.  
 

• FS-siten 
Skal inneholde rapporter som henter data direkte fra FS. Til å begynne med vil fokus 

være på operative rapporter for FS-brukere. Ceres har et ansvar for å bygge rapporter 
og datakilder basert på institusjonene ønsker.  
 

• De Institusjonelle sitene 
En mulighet for enkelt institusjonen til å bygge et område hvor de selv lager datakilder 

og rapporter. STAR skal komme med et forslag til retningslinjer for dette område 

 
• FS-Datavarehus siten (STAR-siten) 

Dette område inneholder de rapporten og datakildene som så langt er spesifisert av 
STAR. Data er hentet fra Datavarehus og har fokus på overordene rapporter. 
 



Når det gjelder de institusjonelle sitene hadde STAR gruppen følgende innspill. Det er 
behov for at en raskt etablerer en struktur. Videre var det et ønske om at 
institusjonene har det administrative ansvaret for egen site. Det ble videre en 
diskusjon rundt hvilken type data og hvilke brukere en institusjonelle site skulle ha. 
Gruppen ble enig om at UiO og UiT skulle være pilotinstitusjoner. Ceres har dialog med 

de to for å begynne arbeidet.   
 
 

4. Desktopbrukere  
 
STAR gruppen mente det var behov for klarer informasjon til Desktopbrukere. Ceres 
lager et utkast til informasjon som sendes STAR gruppen. 

 
5. Brukerdata 

 
Det er mulig å ta ut statistikk over bruk av Tableau. Som en prøveordning vil 
medlemmer av STAR kunne be om tilgang til rapporter over bruk av Tableau ved deres 
institusjon. Bruk av rapporter over bruk av Tableau vil bli sett i lys av personvernet.    

 
6. Søknads og opptaksdata 

 
STAR gruppen ble enig om at SOA1 rapporten skal rendyrkes som rapport over NOM 
opptaket. Det skal lages en egen variant for lokale opptak. UiA, UIO og UIT kommer 
med innspill til lokal rapport. Det er en sperrefrist på data knyttet til NOM opptaket. 
Ceres kommer med forslag til rutine som sikrer at de som trenger tilgang til disse 

dataene i perioden rundt sperrefristen for det, men dataene ikke er tilgjengelig for 
andre i denne perioden.      
 

7. Studieprogramlederrapporten 
 
STAR gruppen ønsket at en så på muligheten for å lage en oppdatert versjon av 
Studieprogramlederrapporten. UiA, UiO og UiT vil sammen med Ceres lage et nytt 

utkast med litt endringer på visning og med noen nye typer data inkludert data fra 
studiebarometeret.   
 

8. Eventuelt  
 

- UiO presenterte en rapport over utveksling  

- UiT presenterte rapport over kandidaters førstegangsregistrert fylke 
kontra nåværende bosted 

- Neste møte er 6. Februar 2018 
 

  


