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Agenda 
 

 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 
http://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-18-001-
referat-star-gruppe-13122017.pdf 
 

2. Status for Tableau  
a. Gruppen for begrepsavklaring 

b. Kort status runde fra institusjonene 
 

3. Status for Studiebarometerdata 
 

Vi ser på Status for arbeidet med å tilgjengeliggjøre Studiebarometerdata i STAR.  
 

4. UTV1 Utveksling 
 
UiO har laget en rapport over utveksling. UiO presenterer rapporten med tanke på å 
gjøre den til en STAR-rapport. Rapporten ligger i sandkassen. 
 
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/1743/views 

 

Forslag til vedtak: Rapporten UTV1 Utveksling gjøres til offisielle STAR-rapporter med 
de endringer som framkommer på møtet 

 

5. Ny PHD datakilde 
 

På bestilling fra UiO har vi laget en ny datakilde for å kunne dekke rapporter for PHD 
studie. Ceres tar en gjennomgang av hva som skiller den nye kilden fra den gamle. 

Både UiO og UiA har jobbet med rapporter knyttet til den nye kilden. Vi ser på dette 
arbeidet.   

 
6. Rapport behov på FS-siten 

 
Vi tar en runde på behov for nye rapporter på FS-siten.  

 
7. Rapporter fra DHB-tabellene 

 
Det har kommet et ønske å kunne lage rapporter med data direkte fra DBH tabellene. 

Vi tar en diskusjon rundt rapportbehovet og behovet for hvor ofte en trenger 
oppdatering av data i slike rapporter.   

 

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. Vi tar en diskusjonsrunde på hva STAR-gruppen 
tenker om deling av data på aggregert nivå og hvilke fordeler og ulemper dette i så fall 
vil være. Det er en rekke spørsmål knyttet til denne saken, men vi ser litt nærmere på 

hvilke områder hvor dette er av særlig interesse. Saken må også ses i lys av andre 
aktører i sektoren.  

 
9. Studieprogramleder rapporten II 

 

UiA, UiO og UiT jobber sammen med Ceres med en versjon 2 av Studieprogramleder 

rapporten. Vi ser på status for dette arbeidet.  
 

10. Forslag om justeringer i datakilden GST 
 

Ceres ønsker å ta en diskusjon vedørende datakilden GST og hvilken mengde av 
studenter som skal inngå i denne kilden. Se vedlegget Kan GST slankes?  

http://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-18-001-referat-star-gruppe-13122017.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-18-001-referat-star-gruppe-13122017.pdf


 
11. Eventuelt  

  
 

 

 
 


