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Møtested:

Zoom eller Units møtelokaler. Innkalling sendes separat.

Agenda

1.

Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang
https://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-2021-002referat-star-gruppe-13042021.pdf

2.

Status Tableau

3.

Ny utregning for frafall i GST1/GSTHK
Vi har fått innspill fra enkelte institusjoner på frafall i de første semestrene i GST1
rapporten. Det er snakk om de som ikke har begynte enda som dukker opp som
frafallet i de første semestrene. Per i dag har vi tre tilstander for en student, de kan
være aktive, de kan ha fått en kvalifikasjon eller de er frafalt. Vi har sett på
mulighetene for enten å innføre en fjerde tilstand, ikke begynt eller la antall startende
øke etter hvert som nye studenter kommer inn. Se rapport sandkassen

GST1 frafall mulig ny modell: Views - Tableau Server (uhad.no)
Det er også mulighet for å prøve og legge frafall i kilden og ikke i Tableau. Personer
som har frafalt finnes det jo ikke data på i det semesteret de faller fra. Vi har tidligere
prøve å se på dette ved å generere fiktive rader. Dette fungerte ikke så godt. En annen
mulighet for eventuelt for dette inn i kilden er at en for en markering på siste semester
som studentene er aktiv. En eventuell slik løsningen vil gi noen utfordringer knyttet til
om en ser på frafall på studieprogram eller aggregert nivå. Samt endre noe på
tilnærming til når en faller fra.
4.

Forslag til endringer av kalkulasjoner i UTV kilde
Vi foreslår endringer av noen kalkulasjoner i UTV kilden.
Forslag til vedtak: Kalkulasjonene i UTV kilden endres slik beskrevet i notatet.

5.

KopiNor
KopiNor har vært i kontakt med oss vedørende om Unit kan være behjelpelig med
uttrekk av antall studenter på emne. Vi har diskuterte dette internt i Unit og kom fram
til at hvis vi skal være behjelpelig med et slikt uttrekk og det skal kunne være mulig å
gjenskape tall fra tidligere må vi forholde oss til data i Studentvurderingsprotokollen.
Så vi har laget en listerapport basert på antall studenter på emne i SVP. Vi har lagt den
i Sandkassen

KopiNOR_uttrekk_studenter_emner: Views - Tableau Server (uhad.no)
KoipNor har vært i kontakt med fem institusjoner for å teste om uttrekket fra Unit
samfaller med uttrekkene som har kommet fra institusjonene tidligere. Jevnt over var
det godt sammenfalle mellom tallene, og KopiNor var fornøyd. Men det er emner hvor
det finnes større forskjeller. KopiNor tar nå kontakt med alle institusjoner for å
presentere dette som en mulig ny modell for rapportering av tall på antall studenter på
emner.
6.

Tilsattdata
Nokut ha tatt kontakt med Unit vedrørende mulighetene for at vi kan legge til rette for
at institusjonene lettere kan ta ut oversikt over tilsatt data i forbindelse med

forespørsler/tilsyn fra Nokut. Vi har laget en rapport og en kilde som er ment å koble
undervisere til studieprogram i forbindelse med tilsyn fra Nokut. Tanken er at
Institusjonene skal kunne benytte denne kilden og rapporten, eller lage egne rapporter
basert på datakilden som de kan sende til Nokut. Fra prosessen har vi oppfattet at
dette er et uttrekk som normalt har krevd litt «heklearbeid», og at det er vanskelig å
få et standardisert uttrekk som er 100% med det en har hatt før. Men vi håper at
dette skal gjøre prosessen enklere.

Tilsattdata tilsyn: Views - Tableau Server (uhad.no)
7.

Adresseinformasjon for studenter
Det har være en diskusjon i Teams om kvaliteten på adressedata knyttet til Hjemsted
og førstegangsregistrering i FS. Vi tar en oppsummering i møte.

8.

Undervisningsundersøkelse kilde fra Nokut
Nokut er i dialog med oss slik at vi kan legge ut to datakilder med data fra
Undervisningsundersøkelsen. En kilde er på institusjonsnivå og den andre er på
fakultetsnivå.

9.

Benchmarking
Unit jobber med å lage en benchmarking rapport som viser gjennomføring på bachelor
og masternivå nivå både nasjonalt, på institusjonsnivå og studiumnivå.

10. Fleksibel utdanning
UiA har sammen med UiT og NTNU hatt en dialog om mulig rapport rundt fleksibel
utdanning. Det er flere aspekter ved fleksibel utdanning som er kompliserte, og som i
noen grad må adresseres til FS. Vi starter en diskusjon rundt dette.
11. Kompetanseheving og støttetjeneste
UiA har begynt å bruke opplæringsvideo i forbindelse med bruk at
Studieprogramlederrapporten. Dette kan være en interessant metode for både for Unit
og andre institusjoner videre. UiA forklarer nærmere om sin erfaring.
12. Runde rundt bordet
Vi tar en runde rundt bordet.
13. Eventuelt

