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Agenda 
 

 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 
 

2. Status  
 

 Studiebarometeret 
 KDs gruppe for begrepsavklaring 

 Tableau  
 

3. Rapporter på FS-siten  
 
For de FS-databaser som Ceres har et behandleransvar for er det nå åpninger til 
Tableau server. Det betyr at vi kan starte å legge rapporter der. Ceres ved Martin tar 

en gjennomgang av det som er lagt ut. Så tar vi en runde på hvordan vi går videre.  
 

4. Institusjonelle sites  
 
Vi tar en diskusjon rundt institusjonelle sites. Hvordan skal vi gå fram med dette 
arbeidet.  

 

5. Studiepoeng per student 
 

UiB ved Mustafa Hussain har utarbeidet en rapport over studiepoeng per student. 

Mustafa går igjennom rapporten.  
 
Rapporten ligger i sandkassen:  
 

https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/811/views 
 

6. Rapporter knyttet til opptaksdata 
 
Vi hadde en presentasjon av to rapporter knyttet til opptaksdata forrige gang. Basert 
på de tilbakemeldingene er det gjort justeringer. Vi tar en ny gjennomgang av SOA1 

og SOAX1 som ligger i sandkassen med sikte på å gjøre disse rapportene til offisielle 
STAR-rapporter.  
 
Forslag til vedtak: Rapportene SOA1 Søkertall og SOAX1 Søkertall til eksterne 

institusjoner gjøres til offisielle STAR-rapporter med de endringer som framkommer på 
møtet.    

 

7. Definisjoner for rapporter  
 

Vi har fått et ønske fra UiO om bruk av mindre tekniske definisjoner på sentrale 
begreper når vi kommuniserer med vanlige brukere. Det er to behov her. De som 
trenger den presise definisjonene for å kunne sammenligne tallene med andre kilder 
og de som trenger en mer lettfattelig forståelse av hva en ser på. Ceres oppfatter det 
slik at behovene til den første gruppen er dekket gjennom dagens dokumentasjon, 

mens behovene til den andre gruppen må ses nærmere på. Dette må nok gjøres som 
et samarbeid mellom institusjonene og Ceres. UiO som har spilt inn punktet innleder til 
diskusjon.      

 
8. Klagestatistikk 

 

Ceres har jobbet med en datakilde knyttet til klagestaistikk. Vi tar en gjennomgang av 
status for dette arbeidet så langt og diskuterer de behov som finnes.  

 
9. SVP2 rapporten  

   
Vi tar en diskusjon rundt hva vi ønsker at SVP2 rapporten skal vise.  

https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/811/views


 
10. Rapport for studieprogramledere 

 
UiA har foreslått at det lages en rapport for studieprogramledere. Rapporten skal være 
rettet mot studieprogramledere og samle informasjon om et studieprogram i en 

rapport. Vi har begynt å se på et utkast til rapport. Vi ser nærmere på dette på møtet.  
 
Rapporten ligger i sandkassen: Studieprogramledere 
 
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/1154/views 

 
11. Delemner  

 
Det har kommet et ønske om at datakilden SVP utvides med delemner, for å kunne se 

på effekten av «justerende muntlig». Vi tar en diskusjon rundt behovene.  
 
 

12. Eventuelt 

https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/1154/views

