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Agenda

1.

Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang
https://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-19-002referat-star-gruppe-26022019.pdf

2.

Status Tableau

3.

SOST data i STAR
Erfaringer fra bruk av SOST i forbindelse med søkertall 15. april. SOST datakilden er
tilgjengelig for et fåtall brukere ved enkelte institusjoner. Oppdatering av data skjer en
gang om dagen. Vi tar en gjennomgang av erfaringene knyttet til 15 april. Hvilke
behov det for rapporter, eventuelt andre behov til hovedopptaket i juli?

4.

Gjennomgang av gårsdagens workshop
Vi tar en gjennomgang av gårdagenes workshop. Hva fungerte og hva kan vi forbedre
til en eventuell neste gang.

5.

VKK Klagestatistikk
Datakilden er bygget opp av tre tabeller fra FS.
- VURDKOMBKLAGE
- STUDENTVURDKOMBPROTOKOLL
- VURDKOMBPROTLOGG
Bakgrunnen for dette er todelt:
1) Protokollen er tatt med fordi klagetabellen, i alle fall tidligere ikke inneholder både
gammel og ny karakter, som trengs for å beregne om resultatet har vært til gunst eller
ikke.
2) Loggtabellen er tatt med fordi enkelte institusjoner har ment at klagetabellen ikke
er komplett, mao at mange klager ikke registreres i klagetabellen. Men at loggtabellen
gir et mere fullstendig bilde.
Vi har fått innspill fra enkelte institusjoner som mener vi bør ha VURDKOMBKLAGE
som den autorative kilden og ikke VURDKOMBPROTLOGG. Noen av kalkulasjonene
som ser på om personer går opp eller ned benytter seg av VURDKOMBKLAGE og andre
av VURDKOMBPROTLOGG. Dette gir opphav til ulike tall. Vi må bli enig om hvilken
tabell om skal være fasiten og knytte beregninger til den.

6.

Utveksling
UiO har laget en rapporten UTV1 Utveksling som er en offisiell STAR rapport. Som en
del av den opprinnelige kravspeken ble det laget en rapport GSP5 Oppnådd
kvalifikasjon med utveksling. Det er da usikkert om det er behov for at GSP5 er en del
av de offisielle STAR rapporten.
Forslag til vedtak: GSP5 Oppnådd kvalifikasjon med utveksling fjernes som en av de
offisielle STAR rapportene.

7.

Emnekombinasjoner

UiA ønsker å se på Emnekombinasjoner knytet til ulike studieprogram. Det er laget et
først utkast til datakilde for dette EMK_Emnekombinasjoner som finnes i
https://rapport-tst.uhad.no. UiA presenterer problemstillingen.
8.

Nokut Studiebarometerdata i Tableau

Nokut kommer på besøk for å diskutere presentasjon av Studiebarometerdata med oss.
Vi tar en oppsummering av hvordan det gikk i år med overlevering og bruk av
Studiebarometerdata i STAR. Så ser vi hva som kan gjøres bedre neste år. Samt
eventuelle generell tilbakemeldinger fra STAR-gruppen til Nokut rundt
Studiebarometerdata.
9.

Eventuelt

