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Agenda

1.

Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang

https://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-18005-referat-star-gruppe-14052018.pdf
2.

Status for Tableau

3.

Bruk av SO data i STAR
Det er blitt meldt inn ønske om å bruke data direkte fra SO i STAR. Vedlagt er et
forslag til brev fra STAR til Unit vedørende bruk av SO data i STAR. Vedlegg Bruk av
So-data i STAR
Forslag til vedtak: STAR oversender vedlagt brev med de endringer som fremkommer i
møtet til Unit.

4.

Rapport over studenter som er i faresonen
UiO har utarbeidet en rapport over studenter om er i faresonen. Den blir presentert på
møte.
https://rapport-tst.uhad.no/#/workbooks/824/views (NB: ligger på test!)

5.

Rapporter over opptak
UiA har utarbeidet to opptaksrapporter. Vi går igjennom rapportene på møte. Se
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/2293
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/2292
Forsalg til vedtak: De presenterte rapportene gjøres til offisielle STAR-rapporter med
de endringer som fremkommer i møte.

6.

Kvoter og registrert i SOA data kilden
I Studieprogramlederrapporten er det en oversikt over antall registrerte studenter
fordelt på opptakskvote. For opptak gjennom NOM er dette normalt ordinær kvote og
førstevitnemålskvote. Vi ser at for enkelte institusjoner dukker det også opp mange på
ukjent opptakskvote. Disse personene inngår både i ukjentkvoten og i en av de
overnevnte kvotene. Det gjelder personer som søker på flere alternativer ved samme
institusjon. Så når de for opptakt på et program ved institusjonen står de med en
kvote på programmet de for opptak på, men samtidig er de knyttet til ukjentkvoten
ved de programmene som de ikke blir vurdert siden de alt har fått opptak på et
program med høyere prioritet. En mulig løsningen på dette er og gjøre en liten
justering på formelen for registrert. Vi tar en diskusjon rundt formelen for registrert.

7.

Phd rapport
UiO har utarbeidet en rapport knyttet til Phd studie.
Forsalg til vedtak: Den presenterte rapporten gjøres til offisielle STAR-rapporter med
de endringer som fremkommer i møte.
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/2568/views (tidsbruk og gjennomføring)
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/2565/views (egenskaper ved aktive
kandidater pr x-dato)

8.

SVP – emnerapport, fokus matematikk?
UiO har laget en rapport knyttet gjennomføring på emner. UiO presenterer rapporten
https://rapportdv.uhad.no/#/views/Emnegjennomfringutkast/Karakterfordeling?:iid=2

9.

Status for gamle STAR-rapport som ikke var vært så mye i bruk
Det er enkelte STAR rapport som ikke har vært så mye i fokus. Vi tar en diskusjon på
hvilke eldre STAR-rapport vi bør ta en ny titt på.

10. Tableau konferanse for sektoren
Det har kommet innspill på at det bør arrangeres en Tableau konferanse for UH
sektoren. UiT innleder til diskusjon rundt dette.
11. Presentasjon av Cristindata gjennom Tableau
Tanja Høvin vil presentere DUCT. Dette er Cristin sin løsning for å presentere data via
Tableau.
12. Eventuelt

