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Referat

1.

Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang
Det var ingen kommentarer til referatet.

2.

Status for Tableau
a.

KDTO har fått nytt navn. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere
utdanning og forskning.

b.

Gruppen for begrepsavklaring
Det ble tatt en kort runde med status for arbeidet.

c.

Ny funksjonalitet
Unit presenterte ny funksjonalitet som kommer i 10.5.

d.

Presentasjon av STAR på KDs lansering av Tilstandsrapporten for høyere utdanning
og på kontaktforum

3. Oppsummering av søkere til NOM2018
For 2018 var det for første gang mulig og hente ute søkertall fra NOM via STAR.
Unit laget et opplegg hvor de som hadde behov å se data fra NOM2018 kunne gjøre det
igjennom STAR, samtidig som tallene ikke var tilgjengelig for de fleste. De siste dagene før
søknadsfristen ble tallene oppdatert daglig. Det visere seg at endel institusjoner ikke fikk
søkerdata for 2018 fordelt på studieprogram men kun totaltall. For at en skal få tall på
studieprogram og fakultet må studieprogramkode i tabellen opptaksstudieprogramtermin
være utfylt. Det brukes normalt og bli gjort på sommeren. Så her kan det være behov for
en edring av rutinene? Unit kan også bli flinkere til å informere om at det er mulig og ta ut
søkertall via STAR. Det kom et ønske om å kunne se på fryste tall fra 15. april
inneværende og tidligere år. SO har fryste tall for dette i dag og det kan være ønskelig og
kunne hente data til STAR direkte fra SO og ikke omveien via FS. De som benyttet seg av
tilgangen til NOM2018 søkertall i år virket fornøyd med ordningen.
4.

Ny versjon av Studieprogramlederrapporten
UiA presenterte det nye utkastet til Studieprogramlederrapport. STAR-gruppen var
veldig fornøyd med det nye utkastet, og kom med noe få forslag til justeringer.
Justeringen blir innarbeidet og den nye versjonen av rapporten blir lagt ut i den
offisielle STAR-rapporter mappen i juni.

5.

Studiebarometerrapport
Unit har lagte et en datakilde som inneholder data fra Studiebarometeret. Datakilden
inneholder data knytte til institusjonenes studieprogram. Det er så langt ikke mulig og
sammenlignede seg med et landssnitt eller et snitt innenfor sitt fagområde. Men det er
åpning for dette hvis institusjonene inngår avtaler om dette. En rekke institusjoner har
laget utkast til rapport basert på denne datakilden. UiO presenterte sitt utkast i møte.
Rapporten ble godt mottatt i gruppen. Det var noen kommentarer blant annet knyttet
til fargevalg.
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 presenterte rapporten
i møte. I denne rapporten har UiA valgt og se på personer som både er utenlandske
statsborgere og har utdanning fra utlandet. STAR var enig i at dette var en fornuft
mengde å se på og at det virker som en god rapport. Men det viser seg at det på det
nåværende tidspunktet ikke er nok overlappende praksis i forbindelse med registering
på institusjonene slik at det ikke er naturlig å gjøre dette til en STAR-rapport på det
nåværende tidspunktet.

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.
Konklusjonen ble at Unit endrer kalkulasjonen slik at de som står på
venteliste ikke blir telt med i mengden ja-svar.
8. Slanking av datakildene GSP/GST
Unit tok en gjennomgang av problemstillingen og begrunnelsen for hvorfor
dette ville være fordelaktig. Ingen rapporter vil påvirkes av disse endringene.
Vedtak: Datakildene GSP/GST slankes etter foreslått modell fra Unit.
9.

Eventuelt
Utkast til rapport over studenter i faresonen
UiO har kommet med et ønske knyttet til en relativt omfattende rapport over studenter
som er i faresonen med lav progresjon. Unit har begynt å utarbeide et forslag til en
datakilde som kan adressere ønskene. Vi tok en gjennomgang av status for dette
arbeidet så langt.
DBH rapport over studentmobilitet
DBH har utarbeidet en rapport over studentmobilitet mellom institusjoner. DBH
presenterte rapporten i møte
Elementliste GSTHK
UiO har utarbeidet en liste over elementer i datakilden GSTHK. Vi tok en gjennomgang
av listen.
Presentasjon av rapporter
UiT og UiB presenterte utkast til to rapporter. Vi vil gå nøyere igjennom disse
rapportene på neste møte.

