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KTH/UF/PLU+AUA

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2017

Begrepp

Definition/förklaring

Kommentar

5-åriga utbildningar

Civilingenjörs-, civilingenjörs- och lärar-, arkitektprogram.
HST: även masternivån för studenter som varit registrerade på termin 6
inom KTH:s civilingenjörsutbildning.

Andel lärare med
högskolepedagogisk utbildning

Lärare som fullgjort minst 15 hp genom KTH:s poänggivande
högskolepedagogiska utbildning. Kurser med koder som börjar med ”LH”
eller ”9L” räknas. ECE-skolan har uppdraget att bedöma om lärare med
”annan” högskolepedagogisk utbildning också ska räknas in. De lärare som
vid årsskiftet blivit godkända är medräknade. Till ”annan” räknas icke
poänggivande högskolepedagogiska kurser på KTH, högskolepedagogisk
utbildning från andra lärosäten i Sverige eller utlandet, samt sådan
relevant pedagogisk utbildning som bedöms falla innanför KTH:s
Källa: KTH:s indikatorrapport
definitioner.
2014.

Arkitektexamina

Antal utfärdade examina med benämning arkitektexamen.

Bastermin

Teknisk bastermin.

Basår

Tekniskt basår.
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Betalande

Avgiftsskyldig student som betalat studieavgift via faktura eller
stipendium. Även kallad avgiftsfinansierad student.

Civilingenjörsexamina

Antal utfärdade examina med benämning civilingenjörsexamen.

Dubbeldiplomsamarbeten

Avtal om samarbete mellan KTH och ett eller flera partneruniversitet om
genomförande av utbildning som kan leda till mer än en examen för den
studerande.

Examenspoäng

Doktorsexamen ger 1 examenspoäng, licenciatexamen ger 0,5
examenspoäng och doktorsexamen med föregående lic (vid KTH) ger
0,5 examenspoäng.

Examinationsgrad

Andel av nybörjarna (enligt Ung ingenjör) som efter nominell studietid
plus ett år per den 15/11 har fått examen utfärdad. Examen ska vara den
som programmet syftar till, t.ex. civilingenjörsexamen på
civilingenjörsprogram. I VIS-rapporten VG30 avses examen på
nybörjarprogrammet. I VIS-rapporten VG25 finns även ett mått för
examen på KTH, dvs rätt examen men eventuellt efter programbyte.

Fakultet

Professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter.

Forskarexamina

Antal utfärdade doktors- och licentiatexamina enligt VIS-rapport
”VF 5. Examinerade per skola och avdelning ” (med data ur Ladok).

Forskarutbildningsstudenter
Förberedande kurser

Genomströmning

Doktorander vid KTH med en aktivitet om minst 1 %.

Finns också på kursnivå: andelen
studerande som klarat alla
kurskrav av alla registrerade
studenter
(Intern föreskrift nr 18/99
Kursanalys.)

KTH använder även 10 % och
50 % som gränser i t ex
årsredovisningen.

Ett urval kurser som förbereder för KTH-studier och som
universitetsstyrelsen beslutat ej ska anslagsfinansieras via HST och HPR.
Det finns en rad olika mått på genomströmning. I KTH:s indikatorrapport
finns mått från projektet Ung ingenjör: poäng på programmet efter 1 år,
poäng på programmet efter halva studietiden, examinationsgrad efter
nominell studietid plus ett år. För utförlig beskrivning: se VIS-rapporterna
VG25 och VG30.
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Helårsprestation

Se HPR

Helårsstudent

Se HST

HPR

Grundläggande begrepp vid
Helårsprestation. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under redovisning av officiell statistik
en viss period dividerat med 60.
inom högskolesektorn (UKÄ).

HST

Helårsstudent. För statistiska ändamål: antalet studenter som är
förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle
multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss
period dividerat med 60.

Högskoleingenjörsexamina

Antal utfärdade examina med benämning högskoleingenjörsexamen.

Högskoleingenjör

Tabell 3.1 och 3.2: Antal studenter respektive antal HST inom ramen för
högskoleingenjörsprogram (endast anslagsfinansierade - ej betalande, ej
uppdragsutbildning).

Individuell studieplan
(doktorander)

Individuell studieplan ska upprättas i anslutning till antagningen och
uppdateras årligen enligt gällande regelverk. Individuell studieplan
dokumenteras i Ladok.

Inkommande utbytesstudenter

Inresande utbytesstudenter.

Inresande studenter (antal)

Antal studenter från utländska universitet som under året påbörjat
utbytesstudier vid KTH inom utbytesavtal (grund- och avancerad nivå),
enligt Ladok.

Inresande studenter (HST )

Antal HST för inresande utbytesstudenter. Se HST ovan.

Inresande studenter (HST)
genom centrala avtal

Centrala avtal tecknas mellan KTH och partneruniversitet.

Inresande studenter (HST)
genom lokala avtal

Lokala avtal tecknas mellan en KTH-skola och partneruniversitet.

Grundläggande begrepp vid
redovisning av officiell statistik
inom högskolesektorn (UKÄ).

Se Intern föreskrift Individuell
studieplan nr 11/2007.

Samma definition som i KTH:s
årsredovisning.
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Kandidat

Tabell 3.1 och 3.2: antal studenter eller antal HST inom ramen för
kandidatprogram (endast anslagsfinansierade – ej betalande, ej
uppdragsutbildning).

Kortare utbildningar

Program som är kortare än 3 år (utan egen rubrik i tabell 3.1, 3.2), t ex
högskoleutbildning.

KPU

Programmet Kompletterande pedagogisk utbildning (start HT16).

Kursprestationer

HPR (se HPR ovan).

Lärare

Professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter,
gästlärare.

Magister

Tabell 3.1 och 3.2: antal studenter eller antal HST inom ramen för
magisterprogram (endast anslagsfinansierade – ej betalande, ej uppdragsutbildning).

Master (anslagsfinansierade)
exkl. 5-åriga program

Tabell 3.1 och 3.2: antal studenter eller antal HST inom ramen för
masterprogram exklusive 5-åriga program, dvs ej studenter som tidigare
varit registrerade på termin 6 inom KTH:s civilingenjörsutbildning (endast
anslagsfinansierade – ej betalande, ej uppdragsutbildning).

Masterexamina

Antal utfärdade examen med benämning masterexamen.

Nya betalande studenter

Antal nya betalande studenter på kurs eller program under höstterminen,
fullbetalande eller stipendiater. Studenter som finns på KTH sedan
tidigare, och som nu börjat betala avgift, exempelvis för antagning till
Samma definition som i KTH:s
senare del, räknas som nya betalande.
årsredovisning.

Används i måttet Andel lärare
med högskolepedagogisk
utbildning.
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Nybörjare

Antagna och terminsregistrerade på programtermin 1, som per den 15
september (1 februari för vårterminsantagna) saknar studieuppehåll och
studieavbrott. För masterprogrammen är antalen per den 15 september
endast preliminära; definitiva uppgifter fastställs före jul.

Planeringstal

Ett tal som används i planeringssyfte och som har tillkommit med hänsyn
till att många studenter avbryter sin utbildning i årskurs 1. Definitionen
varierar något beroende på utbildningens längd.
• För program som omfattar minst två år (utom masterprogram):
antal kvarvarande studenter i början av årskurs 2.
• För masterprogram: antal nybörjare.
• För ettåriga program (utom basår): antal kvarvarande studenter i
mitten av andra terminen.
• För tekniskt basår: antal kvarvarande studenter i mitten av andra
terminen, inklusive de som tillkommit från teknisk bastermin.
• För enterminsprogram: antal nybörjare.

Producentskola

Genom kursers organisationstillhörighet ansvarar varje skola för ett antal
kurser och är därmed producentskola. Varje producentskola erhåller
medel baserat på kursernas och delkursernas organisationstillhörighet
(”Institution”) i Ladok.

Programskola

Genom utbildningsprograms organisationstillhörighet ansvarar varje skola
för ett antal program och är därmed programskola. Programskoletillhörighet för HST och HPR hämtas från respektive students programtillhörighet.
(För inresande studenter hämtas studentens ansvariga organisationsenhet. För studerande på fristående kurs blir programskola samma som
producentskola, dvs kursens eller delkursens organisatoriska tillhörighet.)

Samma definition som i årsredovisningen. (Det finns även
andra mått på nybörjare, t.ex. i
KTH:s genomströmningsindikatorer.)
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Studerandeutbyten

Grundläggande begrepp vid
redovisning av officiell statistik
Studentutbyte. Omfattningen av inresande eller utresande studenter som inom högskolesektorn, UKÄ juni
deltar i poängsatta utbytesprogram.
2015.

Tekniklärarutbildning

Programmet Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9.

Tredjelandsstudenter

Studenter som inte är medborgare i ett EES-land eller i Schweiz.

Grundläggande begrepp vid
redovisning av officiell statistik
inom högskolesektorn, UKÄ juni
2015.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning avser utbildning som anordnas mot avgift från annan
än enskild, för personer som uppdragsgivaren utser.

Förordning (2007:760) om
uppdragsutbildning vid
universitet och högskolor.

Utresande studenter (antal)

Antal programstudenter som under året påbörjat utbytesstudier
utomlands inom utbytes-, dubbeldiplom eller dual masteravtal, eller på
eget initiativ (grund- och avancerad nivå).

Samma definition som i årsredovisningen.

Utresande studenter (HST)

Utresande utbytesstudenters registrerade högskolepoäng under perioden,
delat med 60. Baseras på registrering på utbyte om ett visst antal hp. HST
för programstudenter som är utresande utbytesstudenter för att göra sitt
exjobb räknas som ej ersättningsgivande. (De har samtidigt en
ersättningsgivande kursregistrering på sitt exjobb.)

Vidareutbildning

Fristående kurser, enligt beslut.

Urvalet av begrepp som förklaras här kan förbättras till nästa år. Hör gärna av dig till Planerings- och utredningsavdelningen med
synpunkter!
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