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Uppföljningsrapport Genomströmning
kurspaketeringstillfälle
Rapporten visar för varje kurspaketeringstillfälle dvs
programtillfälle hur antalet studenter tillkommer till/avgår från
tillfället för varje period (termin) och vilka anledningarna är.
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Lathundens innehåll
1. Definitioner för uppföljningsrapport Genomströmning
kurspaketeringstillfälle (programtillfälle)
2. Bilder uppföljningsrapport Genomströmning
kurspaketeringstillfälle
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1. Definitioner
Programtillfälle/kurspaketeringstillfälle: definierar när och hur
ett utbildningsprogram ges samt kan innehålla viss
studentgrupp
Exempel på lika programtillfälleskoder:
KONV-xxxxx: konverterat från gamla ladok då
programtillfälleskod saknades
32xxx: de flesta utbildningsprogram med sista ansökningsdag
15 april eller 15 oktober.
DDxxx: Double Diploma (inom civilingenjörsprogram)
E0xxx: masterprogram med externt sökande
MAxxx: masterprogram med internt sökande (civilingenjörer)
DMxxx: Dual Master
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Definitioner
Period i ordning: Numrerad ordning på termin fram till och
med slutet på kurspaketeringstillfällets sista studieperiod
övriga terminer är markerade med streck. (dvs inte
terminsregistrering enligt gamla ladok)
Registrerade: Antal studenter som har en registrering
(förstagångs- eller fortsättningsregistrering) på kurs inom
kurspaketeringstillfället under terminen. I kolumnen ingår
registrerade studenter som tillkommit genom byte av
kurspaketeringstillfälle samt antagning till senare del.
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Definitioner
Tillkommande byte: Uppgiften om att student tillkommit genom
byte av kurspaketeringstillfälle (från annat tillfälle inom samma
program) visas endast en gång, och då på den termin som bytet
till kurspaketeringstillfället gjordes. Studenten ingår därefter i
kolumnen Registrerade.
Tillkommande senare del: Uppgiften om att student tillkommit
genom antagning till senare del visas endast en gång, och då på
den termin antagningen till senare del skedde. Studenten ingår
därefter i kolumnen Registrerade.
Uppehåll: Antal studenter som har påbörjat ett uppehåll under
terminen eller som har ett pågående uppehåll. Uppehåll som
löper över flera perioder redovisas på varje ingående period.
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Definitioner
Avbrott: Antal studenter som gjort avbrott på kurspaketeringen och där
avbrottsdatum faller inom terminen
Bortfall: I denna kolumn redovisas antal studenter som har påbörjat
kurspaketeringstillfället men som under terminen saknar registreringar
på kurstillfälle inom kurspaketeringstillfället, och som inte har gjort
avbrott, och som inte har uppehåll eller har avbrott utan avbrottsdatum.
Observera att studenter på ett civilingenjörsprogram som går över till år
4 dvs ett masterprogram och som inte har fortsatta kursregistreringar
inom civilingenjörsprogrammet betraktas här som bortfall.
Avgående byte: Antal studenter som varit deltagare på
kurspaketeringstillfället men som påbörjat ett nytt kurspaketeringstillfälle
inom perioden. Redovisas i denna kolumn när studenten registrerat sig
på det första kurstillfället på det nya kurspaketeringstillfället.
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Definitioner
Avklarad: Antal studenter som har markeringen Avklarad på
kurspaketeringen som kurspaketeringstillfället avser och där
datumet för Avklarad faller inom perioden. Sker vid utfärdad
examen (gäller för den examen som programmet leder till).
Examen: Antal studenter som under perioden har en utfärdad
examen som är kopplad till kurspaketeringen och där
utfärdandedatumet faller inom terminen. Inom parentes
anges antal utfärdade bevis under perioden

8

1. Klicka på fliken uppföljning –
rapporter – genomströmning
kurspaketeringstillfälle

3. Snäva vid behov in
sökresultatet genom att
ange period då
programtillfället
startar

2. Ange programbenämning,
programkod, programtillfälleskod
eller organisationsenhet
(programskola: A ABE, C CBH, J
EECS , M ITM, S SCI)
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4. Klicka i de
kurspaketeringstillfällen du vill titta
på samt visa rapport och en tabell
per valt programtillfälle visas.
Tabellen kan utökas med kön

5. Tabellen kan exporteras
till excel: välj exportera
resultat.
För att få en lista med
individer och
kompletterande information
välj exportera underlag
(kräver utökad behörighet).
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