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Agenda 
 

 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 

star-20-006-referat-star-gruppe-11112020.pdf (fellesstudentsystem.no) 
 

2. Status Tableau 
 

 
3. Benchmarking-rapporter og -kilder 

 

Vi ser på veien videre med rapporter og datakilder med aggregerte data fra alle 
institusjoner. Hvilket område skal vi se på? Hvilke muligheter og hvilke begrensninger 
har vi knyttet til tilganger for rapport og datakilder når vi skal ivareta at andre 
institusjoner ikke skal ha tilgang til datapunkter på under seks. En rapport med 
aggregerte data fra alle institusjoner er produsert så langt 

 
Benchmarking for rapporterte tall: Views - Tableau Server (uhad.no) 

 
 

4. Finansieringssystemet 
 

UiB og Unit har utarbeidet en rapport som ser på rapportert studiepoengs-produksjon, 
kandidatproduksjon, utvekslinger og antall doktorgrader. Det er utarbeidet prognoser 

for økonomisk uttelling.  
 

Finansieringssystemet: Views - Tableau Server (uhad.no) 
 

5. Tilganger og rettigheter på FS-siten 
 

Vi har fått et innspill fra UiO vedrørende rettigheter og tilganger på FS-siten. Vi ser 

nærmere på saken.  

«Vi har mottatt et ønske fra ett av våre fakulteter om at det blir mulig å laste ned excel-fil, 
primært også datagrunnlag, fra rapportene på FS-sjten.  

Det er kun FS-brukere som har rettigheter til å gå inn i rapportene og på denne sjten, så vi 

støtter ønsket prinsipielt sett. Men det går jo på en måte inn i den pågående diskusjonen 
om saksbehandlerrapportenes status i hhv FS og Tableau, og mer brukervennlig innlogging 
i fs-sjten». 

 
6. Tidspunkt for gradsoppnåelse 

 
UiA og UiO har utarbeidet et notat vedrørende tidspunkt for gradoppnåelse hos DBH. 
Vi diskuterer saken. Se vedlegg.  

 

7. Datakilder knyttet til praksis 
 

Med innføringen av Arbeidslivsportalen (ALP) blir det endring i kravene for registrering av 
praksis. Vi har så langt ingen datakilder knyttet til dette område. Er det ønskelig at vi ser 
på muligheten for å utarbeide en datakilde og rapport på dette område. 

 
8. Studiebarometerdata 

 
Vi får en oppdatering av data fra Nokut hvert år med siste års Studiebarometerdata. 
Det har vært noen diskusjoner og kommentarer på Teams. Så vi tar en diskusjon i 
gruppen også.   
 

9. Eventuelt 

https://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-20-006-referat-star-gruppe-11112020.pdf
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/5517/views
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/5639/views

