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Lathundens innehåll

Lathunden ger en översikt om vilka delar av ladok som kan 
användas för att ta fram data för uppföljning av utbildning.

Kontakt: har du frågor om utsökning ur ladok eller synpunkter på lathunden 
maila till ladok@kth.se
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Att tänka på:
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Data i ladok är strukturerat efter tillfällen. En student är 
registrerad på ett kurstillfälle och detta kurstillfälle är kopplat 
till ett kurspaketeringstillfälle. En kurspaketering är ofta ett 
utbildningsprogram eller ett forskarutbildningsämne.

Att känna till kodsättning i ladok kan underlätta att förstå datat
och detta beskrivs separat.
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Data om utbildning finns på flera ställen i ladok:
* Flik uppföljning
* Flik studiedokumentation –
kurs/kurspaketering/utdata
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Uppföljningsrapporter hittar du i fliken 
Uppföljning, klicka på Ny rapport



6

Det finns i nuläget 11 st
uppföljningsrapporter



Kort beskrivning av 
uppföljningsrapporterna
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Grundnivå och avancerad nivå Forskarnivå
Genomströmning
kurspaketeringstillfälle
Genomströmning kurstillfälle Genomströmning kurstillfälle

Helårsekvivalenter-aktivitet
Helårsprestationer
Helårsstudenter
Inaktiva studenter

Studiedeltagande-aktivitet
Studiedeltagande-antagning Studiedeltagande-antagning
Studiedeltagande-registrering Studiedeltagande-registrering

Studietid-aktivitet
Utfärdade bevis Utfärdade bevis



Genomströmning kurspaketeringstillfälle
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Genomströmning kurstillfälle
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Helårsekvivalenter – aktivitet
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Helårsprestationer
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Helårsstudenter

12



Inaktiva studenter
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Studiedeltagande-aktivitet
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Studiedeltagande-antagning
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Studiedeltagande-registrering
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Studietid-aktivtet
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Utfärdade bevis
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Studiedokumentation - utdata
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Följande data kan hämtas via 
studiedokumentation och utdata:
*Aktör (handledare på forskarnivå F)
*Behörighetsvillkor (vid antagning till 
grund och avancerad nivå G&A)
*Studieaktivitet och finansiering (F)
*Studieavgiftsbetalning (G&A), 
*Utbytesstudier (G&A), 
*Deltagande kurs (G&A, F), 
*Deltagande kurspaketering (G&A, F), 
*Resultat (G&A, F), 
*Uppehåll (G&A), 
*Utfärdade bevis (G&A, F) 

Utdatat består av studentlistor med 
olika innehåll. Innehållet beskrivs 
närmre i text som dyker upp om du 
klickar på det lilla frågetecknet till 
höger om knappen rensa.
Listorna kan skrivas ut i excel via 
exportera till CSV. 



Aktör
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Genererar lista över forskarstuderande 
registrerade inom angivna 
forskarutbildningsämnen under angiven period. 
Listan visar den organisation 
forskarutbildningsämnet tillhör,  
huvudhandledare och/eller bihandledare 
(handledare) samt i anteckningsfältet 
handledarens organisationsenhet. 



Behörighetsvillkor
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Genererar lista över 
studenter med 
behörighetsvillkor på 
tillfällesantagning där 
återbud inte lämnats. 
Tillfället pågår helt 
eller delvis inom den 
valda perioden. 



Studieaktivitet- och finansiering
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Genererar lista över 
forskarstuderande som är 
registrerade inom angivna 
forskarutbildningsämnen 
under angiven period. 
Listan visar under perioden 
inlagd studieaktivitet (%) 
och typ av 
studiefinansiering.



Studieavgiftsbetalning 
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Genererar lista över 
avgiftsskyldiga 
studenter med 
uppgift om 
kurstillfälle, program, 
betalstatus (Betald, 
återbetald, ej betald  
samt undantag) och 
tillstånd (registrerad, 
ej påbörjad) 



Utbytesstudier
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Genererar lista över 
utbytesstudenter 
(inresande och/eller 
utresande) under 
angiven period. Listan 
visar utbytesavtal, 
extern part, land, 
utbytesprogram, period 
och tillstånd 
(pågående, ej påbörjat, 
avbrott)



Deltagande kurs
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Genererar lista över 
deltagare på kurs. 
Listan visar tillstånd (ej 
påbörjad, registrerad 
ej avklarad, registrerad 
avklarad, avbrott, 
återbud), kurstillfälle 
samt programkod om 
kursen läses inom 
program.



Deltagande kurspaketering
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Genererar lista över 
deltagare inom 
kurspaketering. Listan 
innehåller tillstånd (ej 
påbörjad, pågående, 
pågående spärr finns, 
avbrott, avklarad, ej 
pågående pga
tillfällesbyte, ej pågående 
pga uppehåll, återbud) 
samt period i ordning  



Resultat
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Genererar en lista över 
studenter med angivet 
resultat på angivna 
kurser/moduler inom 
angiven period. Listan 
innehåller kurs, 
kurstillfälle, modul, betyg 
och betygsdatum.



Uppehåll
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Genererar lista med 
studenter som har 
studieuppehåll på 
angiven kurspaketering 
och uppehåll som 
startar resp. slutar inom 
angivna datum. Listan 
visar period, rätt att 
återuppta studier samt 
extern referens (dnr)



Utfärdade bevis
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Genererar lista 
över studenter 
med utfärdade 
examensbevis. 
Listan innehåller 
bevisbenämning, 
precisering och 
utfärdandedatum.



Sök population
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Möjliggör att söka ut en grupp 
studenter genom att kombinera 
ett antal parametrar:
*Förväntat deltagande, 
registrering och resultat på kurs
*Förväntat deltagande, påbörjad 
samt resultat inom 
kurspaketering
*Utfärdat bevis
Resultatet är antal studenter som 
uppfyller valda parametrar.
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