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Agenda 
 

 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2017/star-2017-05-
30/index.html 
 

2. Status for Tableau  
 

3. Studentmobilitet mellom institusjoner 
 

Det er en del problemstillinger en må se på når en skal lage en rapport over 
studentmobilitet mellom institusjoner. NSD presenterer problemstillingene og vi tar en 
diskusjon i gruppen.  
 

4. Studiepoeng per student  
 
UiB har laget en rapport over studiepoeng per student. UiB presenterer rapporten og vi 
tar en diskusjon med sikte på å gjøre dette til en STAR-rapport.  
 

https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/811/views 
 
Forslag til vedtak: Rapporten Studiepoeng per student gjøres til offisielle STAR-
rapporter med de endringer som framkommer på møtet. Rapporten gis en kode etter 

vanlig mønster.    

 
5. VKK1 Klagestatistikk  

 
Ceres har gjort en oppdatering av datakilden VKK Vurdkombklage. UiO har laget en 
rapport basert på denne datakilden. UiO presenterer rapporten og vi tar en diskusjon 
med sikte på å gjøre dette til en STAR-rapport.  

 
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/1222/views 
 
Forslag til vedtak: Rapporten VKK1 Klagestatistikk gjøres til offisielle STAR-rapporter 
med de endringer som framkommer på møtet. 
 

 

6. SOA1 Søkertall  

 
På bakgrunn av tilbakemeldingene forrige gang har UiT og Ceres gjort vise endringer 
på rapporten. UIT presenterer rapporten og vi tar en diskusjon med sikte på å gjøre 
dette til en STAR-rapport. 
 

https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/1033/views 
  
Forslag til vedtak: Rapporten SOA1 Søkertall gjøres til offisielle STAR-rapporter med de 
endringer som framkommer på møtet. 

 
 

7. Studieprogramleder rapporten 

 
Vi diskuterer videre på rapporten for Studieprogramledere 

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

 
8. Presentasjon av arbeidet med Tableau ved UiA  

 

UiA presenterer arbeidet med Tableau ved sin institusjon.  
 

9. Dokumentasjon av rapporter og datakilder i STAR  

http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2017/star-2017-05-
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2017/star-2017-05-
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/811/views
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/1222/views
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/1033/views
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/1154/views


 
Ceres har i sin dokumentasjon av rapporter og datakilder i STAR lagt vekt på at 
dokumentasjonene skal være så presis og klar som mulig. Dette kan føre til at 
beskrivelsene for et lett teknisk preg som er flott for de som skal sjekke og kontrollere 
hvilke data vi ser på, men kan gjøre at informasjonene blir noe vanskelig tilegnelig for 

de som ikke kjenner stoffet så godt. UiA og UiO har sammen med Ceres jobbet for å 
lage litt mer folkelige beskrivelser av rapportene. Dette vil komme som et supplement 
til den informasjonen som alt ligger der. UiA og UiO presentere arbeidet.  
 

 
10. Utveksling  

 

Det er laget en datakilde på utveskling UTV Utveksling. Vi tar en diskusjon på hva 
gruppen kunne tenke seg av rapporter og hva som kan være interessant og lage 

statistikk på i forbindelse med studentutveksling. UiO innleder til diskusjonen.  
 

11. Frafallsrapport basert på feltet studentstatus 
 

UiO har bedt oss diskuterer mulighetene for å lage en frafallsrapport basert på feltet 
studentstatus i FS. I rapportene GST1 har vi definert frafall på en annen måte. Ved at 
de som ikke er aktive eller har fått en kvalifikasjon blir regnet som frafalt. UiO 
beskriver behov og ønsker de har knyttet til en slik rapport. Vi tar også en diskusjon på 
at vi kan komme til å operere med forskjellige definisjoner på frafall i ulike rapporter.  

 
12. Rapporter på FS-siten  

 
Ceres har utarbeidet noen rapporter på FS-siten. Vi tar en liten gjennomgang av status 
for siten og innspill på nye rapporter som er aktuelle.  

 
13. Muligheter for å se på prognoser knyttet til studiepoeng  

 
Vi snakk på forrige møte om det å se på mulige prognoser knyttet til framtidig 

studiepoeng produksjon. NTNU sa de kunne se litt nærmere på hva vi i så fall trenger. 
NTNU presenterer kort de har sett på.  

 
14. Undervisningsstastikk  

 
Ny modul for undervisning er under utarbeidelse. Bør vi begynne å se på rapporter fra 

undervisningsmodellen nå eller bør vi vente til den nye er på plass?  
 

15. Eventuelt   
 

 
 
 

 
 


