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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. Gruppen for begrepsavklaring 
 

NSD og KDTO informerte om arbeidet i gruppen. Arbeidet i KDs gruppe for 
begrepsavklaring vil bli drøftet nærmere i STAR når saken er moden for det.  
 

b. Kort status runde fra institusjonene 

 
Det ble tatt en kort runde med status for STAR/Tableau ved institusjonen.  

 
c. Nytt medlem i ekspertgruppen for STAR 
 

Det ble informert om at Karen Skadsheim Sikkeland, UiO erstatter  
Anne-Lise Lande, UiO i STAR gruppen. 

 
d. Laste tid på server 

 

Det har vært noen problemer knyttet til Desktop. Det er ikke vært noen spesielle 
hendelser på server. KDTO føler opp på normal måte.  

 
e. Informasjon til Desktopbrukere 

 
KDTO skal utarbeide informasjon til Desktopbrukere 

 
3. Status for Studiebarometerdata 

 
KDTO har innhentet tillatelse fra FS institusjonene om at NOKUT kan oversende 

Studiebarometerdata til KDTO for innleggelse i STAR. Institusjonene har kun tilgang til data 
fra egen institusjon. Men det kan lages avtaler mellom institusjonene hvis det er av 
interesse og se aggregerte data på tvers av institusjonene. KDTO jobber med datakilden og 
vil snarlig legge ut en test datakilde. Vi kommer tilbake til rapportspesifikasjon når kilden 

er på plass.  
 

4. UTV1 Utveksling 

 
UiO presenterte rapporten UTV1 Utveksling.  
 
Vedtak: Rapporten UTV1 Utveksling gjøres til offisielle STAR-rapporter med 
de endringer som framkommer på møtet. 

 
5. Ny PHD datakilde 

 
Det er laget en ny PHD datakilde som skal erstatte den gamle phd datakilden GSPF. 
Det er særlig UiO som har kommet med innspill ved utarbeidelse av den nye PHD 
kilden. Da flere institusjoner har begynt å se på rapporter knyttet til phd studie tok vi 
en gjennomgang av den nye datakilden. I neste STAR møte tar vi sikte på og se på 

enkelte av rapportene som er utarbeidet ved institusjonene.  

 
6. Rapport behov på FS-siten 

 
Gruppen hadde en diskusjon knyttet til rapportbehov på FS-siten. Det ble blant annet 
spilt inn et ønske om en rapport knyttet til sensurfrist.   

 



7. Rapporter fra DBH-tabellene 
 

Det er meldt inn et ønske om å kunne lage rapporter basert på datakildene fra DBH-
datakildene i FS. En ønsker å kunne drive analyse på disse tabellene i etterkant av 
rapportering. Så det meldes ikke om behov for live data. Disse datakildene finnes alt 

blant STAR-datakildene. KDTO vil se nærmere på rapporter knyttet til disse 
datakildene.  

 
8. Deling av data på tvers av institusjonene (Diskusjonssak)  

 
Prinsippet med all data i STAR sammenheng er at institusjonene kun ser egen data. 
Ceres har fått en rekke innspill hvor institusjoner ønsker å kunne sammenligne seg 

med andre på et aggregert nivå. Gruppen var noe delt i hvor ønskelig det var å kunne 
sammenligne seg med andre institusjoner på et aggregert nivå i STAR. Vi vil se 

nærmere på dette når vi har konkrete innspill på områder det er av interesse.  
 

9. Studieprogramleder rapporten II 
 

Saken ble utsatt til neste møte da vi håper å ha et konkret forslag til ny versjon av 
rapporten.  

 
10. Forslag om justeringer i datakilden GST 

 
Gruppen hadde ingen innvendinger mot det endringene KDTO foreslo.  

 

11. Eventuelt  
  

- Datakilde for opptak. Det ble tatt en kort diskusjon om vi burde splitte 

opptaksdatakilden i en for NOM og en for lokal opptak. Det ble enighet om at vi 
beholder alle opptaksdata samlet i en datakilde for øyeblikket.  

- Bruk av Studiedata sammen med andre datasett. Flere av institusjonene meldte 
inn ønske om å kunne se studiedata sammen med andre type data som 

personaldata, forskningsdata fra Cristin og økonomidata.  
- Mobilitetsrapport på tvers av institusjoner: NSD viste fram en rapport over 

mobilitet mellom institusjoner.    
 

 
  


