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Agenda 
 

 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 

https://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-20-004-
referat-star-gruppe-26052020.pdf 
 

 
2. Status Tableau 

 
3. UiT presenterer to rapporter  

 
Disse rapportene er utviklet i forbindelse med UiT sin statistikkportal. De to rapportene 
som presenteres er  
 

1) Kvalitetsindikatorer 
2) Søkertall 
 

4. Datakilder for benchmarking 
 

Det er sendt ut en ny databehandleravtale for FS. I denne er det et punkt som går på 
tilgjengeliggjøring av aggregerte data gjennom STAR fra andre institusjoner for 

statistikk og analyseformål. Data skal være aggregert slik at en ikke eksporterer data 
med 5 eller færre data-punkter.  
 
Unit har sett på 2 datakilder knyttet til rapporterte data for dette formålet som et 
utgangspunkt. Vi ser på kildene på møtet og snakker om hva en offisiell STAR-rapport 
bør inneholde.  

 

5. UiB-rapporter knyttet til rapportering 
 
UiB har laget en rapport som benytter seg av tabellen DIM_DBH_STUDIEPROGRAM 

som henter data fra DBHs API. Rapporten bruker satsene i finansieringssystemet til å 
beregne summene generert fra studieplasser, studiepoengproduksjon og 
kandidatproduksjon.  

 
6. Eksterne uttrekk 

 
UiO har sendt en henvendelse til FS vedrørende eksterne uttrekk. Vi diskuterer saken. 
Se vedlegg.  

 
7. Ny datakilde «EIPE Emne i gradprotokoll med ekstern» 

 
Det er opprettet en ny kilde som heter «EIPE Emne i gradprotokoll med ekstern». Det 
er en utvidelse av kilden «EIP Emne i gradprotokoll». Den nye kilden inneholder også 
eksterne emner som inngår i graden.  

 
8. Gjennomstrømmingstall hos DBH 

 

Vi tar en diskusjonsrunde på gjennomstrømmingsdata som ligger hos DBH.  
 

9. UHR rapport for R2-krav 
 

Ivar har utarbeidet en rapport til UHR for å vurdere effektene av å innføre R2-krav i 
enkelte realfagsutdanninger i 2018. Den viser opptaksstatistikk, matematikkbakgrunn 

før endringer av opptakskrav, karakterfordelinger og gjennomstrømmingstall for ulike 
startkull etter semester. 
 
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/5311/views 
 

10. STAR-administrativt prosjekt og Datakilde GSPI 

https://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-20-004-referat-star-gruppe-26052020.pdf
https://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-20-004-referat-star-gruppe-26052020.pdf


 

For et par år siden opprettet vi et prosjekt STAR-administrativt prosjekt og en 
datakilde «GSPI Gjennomstrømming studieprogram individ». Kilden skulle brukes til å 
kunne identifisere studenter som lå i faresonen for å droppe ut. Vi har ikke jobbet så 
mye med disse problemstillingene etter det. Vi diskuterer om vi skal ta opp igjen dette 

arbeidet.   
 

11. Søkere til flere programmer 
 

UiO har laget en rapport over de som søker til flere enn et program. Rapporten er lagt i 
STAR-prosjekter. 
 

https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/5448/views 
 

12. Prognoser ved UiA 
 

UiA jobber med å utvikle en rapport som kan gi prognoser for studenttall, studiepoeng 
og kandidatproduksjon. Det jobbes med datakvalitet på input, og å kvalitetssikre 

kalkulasjonene. UiA presenterer arbeidet. 
 

 
13. Eventuelt 

https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/5448/views

