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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.

Kort informasjon knyttet til Brukerforum, Tableau versjon og siste møte for en
representant.

b.

Studiebarometerdata i Tabelau før sperrefristen
Star gruppen ser det som ønskelig at Studiebarometerdata foreligger i Tableau
i god tid før sperrefristen. Data før sperrefristen bør ikke være tilgjengelig for
så mange ved den enkelt institusjon.

3.

Bruk av SO data i STAR
Det var et klart ønske i STAR gruppen om at data fra SO skal være tilgjengelig i STAR.
Vedtak: STAR-gruppen sender brev til Unit med ønske om å bruke SO-data i STAR
sammenheng.

4.

Rapport over studenter som er i faresonen
UiO presenterte rapporten. Det ble gitt uttrykk for at dette var en meget interessant
rapport. Det vil blir jobbet videre med rapporten med sikte på å gjøre den til en offisiell
STAR-rapport.

5.

Rapporter over opptak
UiA presenterte to rapporter knyttet til opptak. Det var ønske om å få inn 1.
prioritetssøkere delt på Møtt som et av elementene.
Vedtak: De presenterte rapportene gjøres til offisielle STAR-rapporter med de
endringer som framkom i møte.

6.

Kvoter og registrert i SOA data kilden
Star-gruppen støtten justeringen av beregningen for Registrert. Unit implementerer
endringen.

7.

Phd rapport

UiO presenterte rapportene.
Vedtak: Den presenterte rapporten gjøres til offisielle STAR-rapporter med de
endringer som framkom i møte.

8.

SVP – emnerapport, fokus matematikk?
UiO presenterte rapporten. Vi tar sikte på å få inn denne rapporten som en offisielle
STAR rapporten med de innspill som kom fram i møte.

9.

Status for gamle STAR-rapport som ikke var vært så mye i bruk
En arbeidsgruppe med STAR-gruppens representant fra UiO, UiA og UiT samt Unit vil
gå igjennom en del av de gamle rapporten med sikte på oppdateringer.

10. Tableau konferanse for sektoren
Det var enighet i gruppen om at en Tableau konferanse for UH-sektoren var en god
ide. UiT, UiO og Unit jobber videre med å utrede muligheter og interesse for konseptet.
11. Presentasjon av Cristindata gjennom Tableau
Tanja Høvin vil presentere DUCT.
12. Eventuelt
a.

Henvendelser fra medier knyttet til studietall
Gruppen hadde en diskusjon knyttet til henvendelser fra medier knytte til
studenttall og mulig koordinering seg imellom med tanke på populasjon

b.

GST5 og GST6
UiB presenterte oppdatering av de to rapportene.

