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Agenda 
 

 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 

http://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-18-

003-referat-star-gruppe-06022018.pdf 
 

2. Status for Tableau  
a. Gruppen for begrepsavklaring 
b. Ny funksjonalitet 

 

3. Oppsummering av søkere til NOM2018 
 

Vi tar en diskusjon rundt data i STAR knyttet til NOM2018. Hvilken opplevelse sitter 

der med? Er det forslag til justering før neste år? Statiske mot live data.  
 

4. Ny versjon av Studieprogramlederrapporten 
 

Det foreligger en ny versjon av studieprogramlederrapporten. Denne inkluderer blant 
annet data fra Studiebarometeret. UiA presenterer endringene. Vi tar sikte på å 

erstatte den gamle versjonen med den nye versjonen.  
 

https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/2210/views 
 

5. Studiebarometerrapport  

 
På bakgrunn av datakilden med data fra Studiebarometeret er det blitt utarbeidet 

rapporter. Nedenfor er det lenket til rapportene fra UiO. Vi tar en gjennomgang av 
rapporten med sikte på å legge en nasjonal rapport blant de offisielle STAR-
rapportene.  

 
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/2132/views 

 
Forslag til vedtak: En rapport med data fra Studiebarometeret gjøres til offisielle STAR-

rapporter med de endringer som framkommer på møtet 
 

6. Rapport internasjonale gradsstudenter 
 

UiA har laget en rapport over internasjonale gradsstudenter. UiA presenterer rapporten 

i møte.  

 
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/2429/views 
 
Forslag til vedtak: Rapporten over internasjonale gradsstudenter til offisielle STAR-
rapporter med de endringer som framkommer på møtet. 

 
7. Ja-Svar i SOA-kilden 

 

Enkelte institusjoner registrert at i lokalt opptak har del studieprogram flere 

ja-svar enn tilbud. Differansen skyldes dem som takker ja til å stå på 

venteliste (tilbudstatuskode =V). Disse telles med i «ja-svar» i SOA-kilden. 

Innspillet er da at en ikke teller ja-svar på tilbudsstatuskode = V    

 

8. Slanking av datakildene GSP/GST 

 
Gjennomstrømmingsløsningen i DV skal fange opp all studentaktivitet og samle den i 
en tabell. PHD-studenter har tilsynelatende ikke hadde noen aktivitet mellom 
studiestart og innlevering av avhandlingen sin. Årsaken er at de hverken 
semesterregistrerer seg (i REGISTERKORT) eller avlegger mange eksamener i emner. 
Dermed så det ut som om disse studentene var frafalt. For å bøte på dette problemet 

http://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-18-003-referat-star-gruppe-06022018.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-18-003-referat-star-gruppe-06022018.pdf
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'brettet vi ut' studieretten, dvs. vi genererte kunstige forekomster av studieretten for 
hvert semester fra studierettens start til slutt (evt inneværende semester hvis det ikke 
var satt sluttdato). 
 

I ettertid er det bygget en separat PHD-kilde som ivaretar PHD-rapporteringen på en 

bedre måte. Behovet for utbretting av studieretten er dermed ikke til stede lenger. 
Derfor foreslås det å fjerne denne utbrettingen, slik at studieretten kun plasseres i 
startsemesteret. Informasjon om studierettens varighet beholdes likevel. 
 

Gevinsten ved å fjerne utbrettingen av studieretten er at volumet i løsningen 
reduseres med ca 25%. Dette er gunstig både for lastingen og for ytelsen i de 
rapportene som bruker berørte datakilder. Endringen skal ikke ha konsekvenser for 

innholdet i rapportene i STAR. 

 

Forslag til vedtak: Datakildene GSP/GST slankes etter foreslått modell fra 

KDTO.  
 

9. Eventuelt  
  

 
 

 

 


