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1 Del 1: Introduktion til Qlikview 
Studenterdata i QlikView har været i drift siden slutningen af 2011. Her gives en kort præsentation af, 

hvordan Qlikview bruges generelt. De oplysninger, som er inkluderet her, kan også bruges i andre 

sammenhænge. 

1.1 Objekter og valg 
Qlikview tilbyder muligheden for at få adgang til data ved et simpelt ’klik’. Der er forskellige 

objekter og felter i en Qlikview fil, og man vælger forskellige værdier ved at klikke på dem. De 

værdier, som er valgt, er markeret med grønt. De værdier, som er ekskluderet er markeret med 

gråt. De objekter, vi bruger mest, er list bokse og multibokse. 

Her er nogle eksempler på bokse. 

Figur 1.1-1 List boks uden markering (venstre) og med markering (højre) 

             

Flere værdier markeres ved at holde ’Ctrl’ nede og klikke på dem. 

Ved markering af flere værdier i en list boks forbindes disse værdier med ‘eller’ (eksempel: i Figur 1.1-1er 

typen markeret som ’bachelor’ eller ’p-bachelor’).  

Figur 1.1-2 Multiboks uden markering (venstre) og med markering 

      

Ved markering af 2 eller flere felter i en multiboks forstås der ’og’ (eks. Studienævn ’Jura’ og land ’China’), 

men markering af flere værdier inden for samme felt er sat sammen med ‘eller’ ligesom i en list boks. 

Markering i tabeller med ’dropdown select’   ikonet: 

Figur 1.1-3 Dropdown select felter i en tabel 

 

Klik på knappen   for at få en liste over værdier. Markering af værdier sker på samme måde som i en list 

boks. 

Select excluded – højre klik land ’China’ og vælg ’Select excluded’ for at vælge alle lande bortset fra ’China’. 

Det kan bruges til fordel, hvis man har en lang liste at vælge fra og kun få værdier skal ekskluderes. 
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Hver Qlikview fil indeholder som regel flere sider, som er forbundet, hvilket betyder, at de valg, vi gør, 

gælder for alle siderne på samme tid.  

Filerne indeholder en speciel boks, som viser de valg, vi har gjort (se Figur 1.1-4). Ved at klikke på 

‘viskelæder’-tegnet fjernes der det valg.  

Figur 1.1-4 En oversigt over valg 

 

Vi kan også fjerne valg ved at bruge 2 knapper i menulinjen: ’Clear’ (fjerner alle valg) eller ’Back’ (fjerner det 

sidste valg). 

Figur 1.1-5 En del af menu linjen 

 

’Lock’ låser det nuværende valg, og det betyder, at valget ikke kan slettes med ’Clear’ med mindre det 

bliver ’Unlock’ ed. Det er en fordel, hvis man arbejder med flere valg og ønsker at fjerne nogle af dem 

senere, men uden at starte forfra. 

1.2 Tilpasning af tabeller 
Sortering af kolonner: I almindelige tabeller, ved at dobbelt-klikke på kolonnen. 

Tabel uden sortering (venstre) og med sortering på fakultet (bemærk trekanten til højre for fakultet): 
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Flytning af kolonner i tabeller ved at holde musen over kolonneoverskriften i den grå zone og trække dem. 

Kolonnen ’Fakultet’ flyttes til venstre: 

  

Tilpasning af pivottabeller ved at flytte og minimere kolonner, der ikke ønskes vist. 

Klik på /  for at udvide/skjule et felt. Desuden kan man højre klikke på en kolonne og vælge ’Expand 

all’/’Collapse all’. 

Ved højre klik på kolonnen ’Fakultet’ vises en menu, hvor der er muligt at udvide værdierne eller 

sammentrække dem (’Expand all’/’Collapse all’). 

 

Ved flytning (af kolonnerne ’type’ og ’Uddannelse’) og sammentrækning kan følgende tabel: 

 

tilpasses som: 

Sortering på fakultet  
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Vi har trukket kolonnerne ’type’ og ’Uddannelse’ til venstre og minimeret de resterende kolonner. 

Du kan fortryde tilpasningen (’undo layout’) ved at klikke på den runde pil i menuen: . Du kan 

gendanne tilpasningen ved at klikke på . 

1.3 Bookmarks 
 

Klik på   i menulinjen eller  for at gemme et valg- så Qlikview vil huske det næste gang uden 

at man skal gentage alle valg. Et ’bookmark ’ benyttes ved at vælge det fra Bookmarks menuen eller ved at 

bruge genvejstasterne der findes til højre for det. 

Figur 1.3-1 Bookmarks menu 

 

Et ’bookmark’ kan erstattes af et nyt gemt valg ved at vælge de værdier, du ønsker, og klikke på ’Replace 

Bookmark’ efterfulgt af navnet på det gemte bogmærke. 

Et bogmærke slettes ved ’Remove Bookmark’. 

1.4 Tekst søgning i bokse og ’dropdown select’ felter 
Søgningen skelner ikke mellem store/små bogstaver. 

1. Klik på titellinjen (f.eks. ramme_kode) 

2. Indtast bogstaver (f.eks. søg efter rammer der indeholder ’al’) 

3. Vælg flere værdier ved at klikke på dem mens du holder ’Ctrl’ nede. 

4. (eller) Vælg alle værdierne ved at klikke ’Retur’. 
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Drop-down felt i tabeller: klik på   (en liste over værdier åbnes) og søg ved at indtaste et søgeord og vælg 

på samme måde som i en list boks. 

Søgning af flere værdier med ’eller’ gøres ved at indtaste søgeværdier mellem anførselstegn i søgefeltet, 

som det fremgår af figuren: 

 

Her søges for alle rammerne, der indeholder ordene ”dansk” eller ”spansk”. 

1.5 Tal søgning i bokse 
Tal søgning benyttes ved talværdier og brug af følgende sammenligningsoperatorer: <, <=, >, >=. Her er et 

eksempel hvor der bruges datoer.  
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Figur 1.5-1 Søg for datoer mellem 1.1.2011 og 10.1.2011 

 

1.6 Eksport til Excel eller andre typer 
Det er muligt at eksportere en tabel til Excel ved at klikke på ’XL’ ikonen øverst til højre i en tabel. Det er 

også muligt at udskrive en tabel/diagram ved at klikke på ikonet   øverst til højre i en tabel/diagram.  

 

 

 

Ved eksport af et diagram til Excel, sendes kun værdierne til Excel som tabel og diagrammet går tabt. 

Det er muligt at kopiere et diagram for at indsætte det senere i en Excel eller Word fil ved at højre klikke på 

diagrammet og vælge ’Copy to Clipboard’ og ’Image’ som det fremgår af Figur 1.6-1. 

Diagrammet indsættes bedst som bitmap ved at vælge ’Sæt ind’  ’Indsæt speciel’  som ’Bitmap’ fra 

menuen i Word eller Excel. 

Udskriv 

Eksporter til Excel 
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Figur 1.6-1 Kopier et diagram 

 

2 Del 2: Studenterdata i QV 
Her gives en beskrivelse af Studenterdata i Qlikview med de forskellige filer der er en del af datavarehuset. 

For hver fil (rapport) gives der en kort beskrivelse af indhold samt en forklaring af metoden brugt til at 

samle data og lave statistikker. Du kan også finde en beskrivelse for hver rapport i Qlikview i en speciel 

fane. 

2.1 Optag KOT 1.10 
En fil med statistik om KOT optagne studerende, som er aktive d. 1. 10 i året, lavet på campus (Aalborg, 

Kbh., Esbjerg). Ved at vælge mellem forskellige kategorier får man statistikker på forskellige niveauer. Intet 

valg betyder hele udgangspopulationen (AAU). 

Figur 2.1-1 Valgmuligheder 

 

Den første tabel giver oplysninger om antal optagne studerende i de sidste 5 år, fordelt på fakultet, school, 

studienævn og optagelsesområde. 
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I menuen til venstre (i blå) er der flere minimerede tabeller/diagrammer at vælge mellem ved at 

dobbeltklikke på dem: 

 

Disse er tabeller/diagrammer med: 

 Gennemsnitlig alder ved optagelse (’drill down’ diagram) 

 

 

 

 Kvotient- gennemsnit, median, q1 (1. kvartil eller 25%kvartil) og q3 (3.kvartil eller 75%kvartil) 

Klik på Fakultet for at få 

info på school eller sn 

niveau 

Klik på pil for at gå 

tilbage et niveau op. 
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 Alder ved optagelse- gennemsnit, median, q1 og q3 

 Alder på adgangsgivende eksamen (antal år inden optagelse) 

 Optag fra regioner 

 Adgangsgrundlag 

 Optagelsesområde - antal studerende 

Anden fane i rapporten indeholder en tabel med detaljer på personniveau. 

2.2 Bestand studerende 
En fil med antallet af studerende på bestand i de sidste 5 år med mulighed for at vælge en skæringsdato (d. 

1.10 eller d.1.3). Datoen d.1.10 er valgt i forvejen. Der kan kun vises informationer i forbindelse med en 

skæringsdato. 

Der findes to sider i filen ’Bestand’, samt en side med beskrivelse. 

SIDE 1: Antal studerende d. 1.10 eller d. 1. 3 

Fordelingen på studienævn er lavet ud fra den studieordning, de studerende følger. Der kan derfor være 

nogle studerende på en ramme på f.eks. ENG, som står på HUM på bestand, fordi de er indskrevet på en 

studieordning på HUM. 

Hvis der ikke er en studieordning, så bruges studienævnet fra rammen. De gamle studienævn er blevet 

fordelt på de nye studienævn ud fra studieordninger eller rammer. Der er nogle SN, som ikke hører under 

en skole, og dem har vi indplaceret under school ’Selvstændigt SN’ (herunder Samf Basis).  

Valg muligheder: fra menuen til venstre eller ved klik på en celle i en tabel. 

Rapporten er udvidet med mulighed for at afgrænse på aktive/inaktive studerende (aktiv_studerende=’Ja 

(inkl. nystartet)’ eller aktiv_studerende=’Nej’). En studerende er inaktiv, hvis han/hun ikke har bestået 

noget i perioden fra 1.10 året før til 30.9 i året, den studerende er på bestand per 1.10. Eller i perioden 1.3 

året før til 29.2 i året, den studerende er på bestand per 1.3. 

Tabeller/diagrammer med: 

 Bestand- antal studerende på bestand med mulighed for at gå ned på school- eller 

studienævnsniveau. 

 Bestand chart med kønsfordeling med mulighed for at gå ned på studienævn niveau. Ved at sætte 

markøren på en blok (uden at klikke) kan der ses yderligere informationer om denne blok. 

 Kønsfordeling- med antal og andel. 

Note. Ved at gå ind på fakultet og bagefter på school får man informationer på den del af skolen som ligger 

på det fakultet. Der kan være forskel for tværfakultære skoler.  

Eksempel. School ’Kultur og globale studier’ har en del på SAMF og en del på HUM. Ved først at vælge 

school fra menuen til venstre, får man de fakulteter skolen står på. Ved at gå ind på HUM først og vælge 

school, få man kun informationer på den del af skolen som ligger på HUM. 

Desuden er der 4 minimerede tabeller til venstre, som skal klikkes for at åbnes: 
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 Aldersfordeling- med antal og andel i hver aldersgruppe. 

 Alder- gennemsnit og median. 

 Nationalitet- med antal og andel i hver nationalitetsgruppe. 

 Bestand- Detaljeret tabel med antal studerende på bestand fordelt på hjemmel, type, ramme 

retning og studieordningsretning.  

 

På side 2 er der flere valg muligheder. 

SIDE 2: Flere valgmuligheder 

Man kan vælge: 

 Ramme 

 Studordna- en studieordnings navn 

 Stuokod- en studieordnings kode 

 Ramme_retning 

 Indskrivningsmåde på rammen 

 Uddannelse 

Her findes også en tabel med antallet af studerende fordelt på rammer og studieordninger og en tabel på 

personniveau med navn og studienummer. 

Eksempel. Ved at vælge  kan vi se: 

 at den har tre forskellige koder: 

 

 at den findes på følgende rammer med ramme koder: 
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 og, at der har været så mange studerende indskrevet på denne studieordning d. 1. 10 i de sidste 5 

år: 

 

2.3 Dimittender 
Filen indeholder oplysninger om dimittender opgjort per akademiskår (1.10 – 30.9) og kalenderår gennem 

de sidste 5 år. Der kan skiftes mellem akademiskår ’dimds’ og kalenderår ’DIMAAR’ ved at klikke på rund pil 

 i tabeller eller diagrammer. 

Dimittenderne er fordelt på de nye studienævn ud fra deres ramme. 

Der er tabeller/diagrammer med: 

 Dimittender på fakultet og type med mulighed for at gå ned på SN niveau 

 Kønsfordeling på fakultet med mulighed for at gå ned på SN niveau 

 Nationalitetsfordeling med antal og andel i hver nationalitetsgruppe  

 Aldersfordeling- med antal og andel i hver aldersgruppe 

 Alder- gennemsnit og median 

 Dimittender- Detaljeret tabel med antal dimittender fordelt på hjemmel, type, ramme retning og 

sidste studieordningsretning. 

Ved at vælge campus er det muligt at se om dimittenderne er dimitteret i Aalborg, København eller Esbjerg. 

Der findes en anden side i filen hvor man har mulighed for at vælge en bestemt ramme eller studieordning 

(det er den sidste studieordning på rammen, som kan bruges til at finde specialiseringer på kandidat 

dimittender eller tilvalgsfag på bachelor dimittender).  

Nederst på siden findes der en tabel på personniveau med dimittender fordelt på ramme, school, sn, 

studieordning, som kan eksporteres til Excel. 

2.4 Frafald bachelor og kandidat 
Bachelor 
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Frafaldsanalysen bygger på metoden brugt i Danske Universiteters statistiske beredskab men er udvidet så 

den også omfatter studienævnsskift. Frafald analysen er lavet på studienævn niveau og viser status på et 

studienævn for forskellige startår. De gamle studienævn blev fordelt på de nye studienævn ud fra rammen. 

Der er 3 analyser, man kan vælge ved at trykke på   ikonet: 

 NU: viser aktuel status 

 Norm tid: viser analyse på normeret tid 

 Norm+1 aar: viser analyse på normeret tid plus 1 år. 

Norm tid for bachelor: 3 år. 

Norm tid for diplomingeniør/socialrådgiver: 3.5 år. 

Der findes en tabel på studienævnsniveau og en tabel på uddannelsesniveau i første fane af rapporten. 

Metoden.  Der analyseres på det første frafald og en kort beskrivelse findes herunder: 

 Udgangspopulationen: De studerende som starter på en uddannelse på et studienævn (det er 

første indskrivningsdato på en ramme og SN der tæller som startdato). 

 Skift til nyt SN inden for samme fakultet medfører ikke ny startdato eller ny analyse. Det er første 

SN skift der bliver analyseret. 

 Skift til nyt fakultet eller 1.5 års pause medfører ny startdato, og det betyder, at en studerende kan 

optræde flere steder i analysen, hvis der er pause eller skift til nyt fakultet. 

 En studerende kan gennemføre efter studieskift, men han/hun står anført som frafald til nyt SN-det 

er som sagt det første frafald der analyseres. 

Rammer som kun var åbne i mindre end 30 dage indgår ikke i analysen, og heller ikke rammer med 

udmeldelsesårsag ’Ikke fremmødt’. 

Der er flere list bokse i første fane, men før diagrammet viser noget skal der vælges et studienævn. Det er 

muligt at vælge KOT-optagne studerende eller ikke KOT-optagne studerende i analysen. Desuden kan man 

vælge en eller flere rammer i fanen ’Flere valg’ for at se en analyse på uddannelsesniveau. Skift til en ny 

uddannelse inden for samme SN kan ikke ses i analysen. 

Der er følgende resultater for analysen ’NU’: 

1. Frafald < 1 STÅ (dem som er faldet fra med studieaktivitet svarende til mindre end 1 STÅ, f.eks. dem 

som falder fra i løbet af første år) 

2. Frafald > 1 STÅ (svarer til studieaktivitet mere end 1 STÅ) 

3. Frafald, nyt SN (dem som har skiftet til et nyt studienævn inden for samme fakultet) 

4. Frafald, nyt FAK (skift til nyt fakultet) 

5. Læser stadigt (dem som har en åben ramme- tjekkes ikke om de er studieaktive) 

6. BAC. (dem som er blevet bachelorer på deres startstudienævn) 

Der er følgende resultater for analysen ’Norm tid’: 

 Norm Afb (nyt FAK) indikerer skift til nyt fakultet 
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 Norm Afb (nyt SN) indikerer skift til nyt studienævn 

 Norm Afb. indikerer frafald uden studieskift 

 Norm Aktiv indikerer at studerende har en åben ramme efter normeret tid 

 Norm Gnf. indikerer gennemførsel på normeret tid 

Og tilsvarende for analysen ’Norm+1 aar’. 

Der findes også en tabel på personniveau i fanen ’Flere valg’ som kan eksporteres til Excel. 

Kandidat 

Der bruges samme metode som for bachelorfrafald. 

Frafald analysen er lavet på studienævn niveau og viser status på et studienævn for forskellige startår.  

Der er 3 analyser, man kan vælge ved at trykke på   ikonet: 

 NU: viser aktuel status 

 Norm tid: viser analyse på normeret tid 

 Norm+1 aar: viser analyse på normeret tid plus 1 år. 

Norm tid for kandidat: 2 år. 

Metoden.  Der analyseres det første frafald og en kort beskrivelse findes herunder: 

 Udgangspopulationen: De studerende som starter på en uddannelse på et studienævn (det er 

første indskrivningsdato på en ramme og SN der tæller som startdato). 

 Skift til nyt SN inden for samme fakultet medfører ikke ny startdato eller ny analyse. Det er første 

SN skift der bliver analyseret. 

 Skift til nyt fakultet eller 1.5 års pause medfører ny startdato, og det betyder, at en studerende kan 

optræde flere steder i analysen, hvis der er pause eller skift til nyt fakultet. 

 En studerende kan gennemføre efter studieskift, men han/hun står anført som frafald til nyt SN-det 

er som sagt det første frafald der analyseres. 

Rammer som kun var åbne i mindre end 30 dage indgår ikke i analysen, og heller ikke rammer med 

udmeldelsesårsag ’Ikke fremmødt’. 

Der er flere list bokse i første fane, men før diagrammet viser noget skal der vælges et studienævn. 

Desuden kan man vælge en eller flere rammer i fanen ’Flere valg’ for at se en analyse på 

uddannelsesniveau. Skift til en ny uddannelse inden for samme SN kan ikke ses i analysen. 

Der er følgende resultater for analysen ’NU’: 

1. Frafald < 1 STÅ (dem som er faldet fra med studieaktivitet svarende til mindre end 1 STÅ, f.eks. dem 

som falder fra i løbet af første år) 

2. Frafald > 1 STÅ (svarer til studieaktivitet mere end 1 STÅ) 

3. Frafald, nyt SN (dem som har skiftet til et nyt studienævn inden for samme fakultet) 

4. Frafald, nyt FAK (skift til nyt fakultet) 
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5. Læser stadigt (dem som har en åben ramme- tjekkes ikke om de er studieaktive) 

6. KANDIDAT (dem som er dimitteret på deres start studienævn) 

Der er følgende resultater for analysen ’Norm tid’: 

 Norm Afb (nyt FAK) indikerer skift til nyt fakultet 

 Norm Afb (nyt SN) indikerer skift til nyt studienævn 

 Norm Afb. indikerer frafald uden studieskift 

 Norm Aktiv indikerer at studerende har en åben ramme efter normeret tid 

 Norm Gnf. indikerer gennemførsel på normeret tid 

Og tilsvarende for analysen ’Norm+1 aar’. 

Der findes også en tabel på personniveau i fanen ’Flere valg’ som kan eksporteres til Excel. 

Startstudordna er den sidst tilmeldte studieordning på startrammen for hver studerende og kan bruges til 

at finde specialiseringer. 

2.5 Identifikation af frafaldstruede studerende 
For at lette studiernes arbejde med at vejlede frafaldstruede studerende, er der udarbejdet en Qlikview- 

rapport, som skal anvendes af studierne til at identificere studerende, der er frafaldstruede.  

 

Rapporten indeholder oplysninger om progressionen for ordinært indskrevne studerende, som i STADS er 
registreret som værende i gang med en uddannelse (definition: studerende registreret på en ordinær 
ramme med status ”åben”). For hver studerendes åbne ramme er der tilknyttet de eksamensaktiviteter og 
meritter, der i STADS er registreret som tilhørende rammen. Eksamensresultaterne og meritterne er i 
rapporten fordelt ud fra bedømmelsesdatoerne i intervaller af 6 måneder. Det er dermed muligt at se, hvor 
mange ECTS der er optjent på uddannelsen (rammen) 6 måneder, 12 måneder... og op til over 48 måneder 
efter starttidspunktet på rammen.  
 
Sammentællingerne af ECTS markeres derefter med farverne grøn, gul eller rød alt efter hvor mange ECTS, 
den enkelte studerende har optjent i forhold til det forventede. I rapporten defineres dette sådan, at det 
forventes, at en studerende optjener 30 ECTS hver gang, der er gået 6 måneder. Markeringen med trafiklys 
(grøn, gul, rød) sker både for totalsammentællingen af ECTS på rammen sat i forhold til starttidspunktet og 
inden for hver 6-måneders interval. Studerende der ikke har bestået en eksamen eller fået registreret merit 
inden for de seneste 12 måneder markeres som ikke-studieaktive med trafiklysfarven blå. De ”blå” 
studerende er som standard fravalgt – jf. oversigt over valg-boksen – og det er studerende, der er på orlov i 
indeværende semester også. Disse valg kan slettes ved at låse valgene op med ”hængelås”-ikonet.  På 
skærmfotoet neden for ses rapportens hovedskærmbillede. 
 
I venstre side af skærmbilledet er der en række valgbokse, hvor der blandt andet kan vælges det fakultet, 
school og studienævn, der er det relevante for brugeren.  
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I den højre side af skærmbilledet er der tre tabeller. Den øverste tabel ”Forløb for studerende med en åben 
ramme” viser hvor mange ECTS, der er optjent på de enkelte studerendes rammer, samt hvornår i 
uddannelsesforløbet de pågældende eksamensresultater og meritter er bestået. Der er i kolonnen 
”Forvent.ECTS" angivet hvor mange ECTS, der forventeligt skulle være bestået af den enkelte studerende i 
forhold til startdatoen (angivet i kolonnen "rammestart"). I kolonnen "ECTS i alt" fremgår totalantallet af 
ECTS, som den studerende har bestået for den pågældende ramme.  
 
Tabellen viser endvidere hvor mange ECTS, der er bestået på et givent tidspunkt i uddannelsen. Beståede 
eksamener er således fordelt ud fra bedømmelsesdatoer i intervaller af 6 måneder. Antallet af ECTS for 
hvert 6-måneders-interval fremgår i kolonnerne "6 mdr", "12 mdr", "18 mdr"... osv. op til mere end 40 
måneder (">48 mdr"). Eksamensresultater tilknyttet rammen med en bedømmelsesdato før rammens start 
er angivet i kolonnen mindre end 0 måneder ”<0 mdr” (oftest er dette meritter). 
 
Både det samlede antal beståede ECTS ("ECTS i alt") og hvert 6-måneders interval ("6 mdr"...) er markeret 
med trafiklys (grøn, gul, rød). Kriterierne for disse trafiklys er:  
 

 Grønt trafiklys betyder, at den studerende mangler 5 ECTS eller mindre i forhold til det forventede 

 Gult trafiklys betyder at den studerende mangler mere end 5 ECTS og mindre end 16 ECTS i forhold 
til det forventede 

 Rødt trafiklys betyder at den studerende mangler 16 ECTS eller mere i forhold til det forventede 

 Blåt trafiklys betyder at den studerende ikke har bestået en eksamen eller fået merit i de seneste 
12 måneder 
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I den midterste af de tre tabeller ”Eksamensaktiviteter - fordelt på måned for bedømmelse” vises 
eksamensaktiviteter og meritter, der er tilknyttet de enkelte studerendes åbne rammer. I denne tabel ses 
både beståede og ikke-beståede eksamener med angivelse af hvilket antal forsøg på den pågældende 
eksamensaktivitet, der er tale om, samt hvilken karakter der er afgivet. Tabellen er fordelt ud fra hvilket 6-
måneders-interval, eksamensaktiviteten er bedømt inden for. 
 
Den nederste tabel ”Eksamensaktiviteter - fordelt på aktiviteter og forsøg nr.” viser også alle 
eksamensaktiviteter, men er fordelt ud fra aktivitet og forsøgsnummer.  
 
Hvis der vælges én studerende – ved at vælge navn eller studienummer i den øverste tabel – aktiveres 
knapperne ”Send e-mail”. Trykkes der på en af knapperne, generereres der en e-mail i brugerens standard-
email-program, som der efter kan sendes til den studerende med tilbud om vejledning. Der er knapper til 
udsendelse til studerende markeret henholdsvis med gult eller rødt og på henholdsvis dansk eller engelsk. 
 
Det er muligt at se yderligere vejledning til rapporten i fanen ”Beskrivelse” i rapporten.  
 

2.6 Karakterstatistik 
Filen indeholder statistik om registrerede (og ikke annullerede) eksamensaktiviteter - som indgår i en 

ramme og har en bedømmelsesdato indenfor de seneste 5 år- som antal og andel beståede aktiviteter 

fordelt på akademiskår dsaar (året fra 1.10 til 30.9) og termin (eksempel: efterår termin E09/10 1.10.2009-

31.3.2010 og forår termin F10 1.4.2010-30.9.2010). Frie studieaktiviteter medtages ikke i analysen. 

Der er tre faner i filen, samt en fane med beskrivelse: 

Diagrammer  

Den første tabel viser karaktererfordelingen på forskellige niveauer (fakultet, school, studienævn) og 

akademisk år/termin. 

Den anden tabel viser antallet og andelen af beståede/ikke beståede aktiviteter fordelt på samme niveauer. 

Det er også muligt at få statistikker på afgangsprojekter (Bachelorprojekt eller Speciale). 

Feltet ’Fortolket’ har følgende værdier: 

’<02,IB’: Ikke bestået 

’>00,B’: Bestået 

Der er også et diagram med andelen af beståede eksamensaktiviteter, hvor forskellige år kan 

sammenlignes. 

I menuen til venstre findes der en minimeret tabel indeholdende karaktergennemsnit (ikke-vægtet), vægtet 

gennemsnit (med antal ECTS som vægter), median og antal aktiviteter med tal-karakterer. Tabellen kan 

bruges bl.a. til at få statistikker om bachelor projekter eller specialer. 

I samme menu findes der også to tabeller med aktiviteter: én med karakterfordeling og én med antal/andel 

beståede aktiviteter. 
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Tabel over resultater 

Der findes to tabeller. En tabel over resultater på personniveau- indeholder alle resultaterne registreret (og 

ikke annulleret) til eksamensaktiviteter som står på en ramme og har en bedømmelsesdato inden for de 

seneste 5 år. Der vises også, hvor mange STÅ der svarer til hvert eksamensaktivitet (det betyder dog ikke 

optjent STÅ). 

Og en tabel over resultater på aktivitetsniveau og bedømmelsesdato, som viser, hvor mange resultater der 

blev registreret på enkelte eksamensaktiviteter, fordelt på bedømmelsesdato og registreringsdato. 

Det er muligt at få en liste på personniveau med resultater til eksamensaktiviteter på forskellige 

studienævn eller enkelte aktiviteter, også på akademiskår eller termin. 

Der er flere valg muligheder i den tredje fane: 

Flere valg 

Her er flere valg muligheder, hvor man kan få statistikker på lavere niveauer som uddannelse, 

studieordninger, aktiviteter, ramme, eksamenstype (ordinær eller reeksamination). 

De valg, vi gør her, påvirker alle fanerne og de statistikker kan læses i fanen ’Diagrammer’. 

Hvis man vælger eksamenstype ’reeksamination’, så får man kun statistikker på disse aktiviteter. 

 

2.7 Optag Kandidat 
Antal studerende optaget på en kandidatuddannelse, opgjort på kalenderår eller akademisk år. 

Der skelnes mellem følgende indgangskategorier: 

 Intern: studerende som indenfor 400 dage før optagelse på en kandidatuddannelse var indskrevet 
på en bacheloruddannelse ved AAU 

 Ekstern: studerende, som ikke var indskrevet ved AAU (på bachelor eller kandidat) de sidste 400 
dage før deres optagelse på kandidat. 

Det er den første indskrivning på en kandidatuddannelse ved AAU, der tæller som optag, med mindre der 

er pause på mindst 400 dage, dvs. at en studerende efter mindst 400 dage bliver genindskrevet på en 

kandidatuddannelse. 

Det tæller således som kandidatoptag: 

 Overgang fra bachelor til kandidat (uden pause) 
 (eller) pause på mindst 400 dage 

Interne flytninger fra en kandidatuddannelse til en anden kandidatuddannelse uden pause medtages ikke. 

Studerende indskrevet i mindre end 30 dage eller som ikke er fremmødt, tæller ikke som optag. 

Optagelsesbaggrund: 
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 Dir-AAU: genindskrivning efter mindst 400 dage pause 
 Dir-Ude: nye studerende med dansk/ukendt adgangsgrundlag 
 Normal: overgang fra bachelor til kandidat indenfor 400 dage på same SN 
 Skift-SN: overgang fra bachelor til kandidat indenfor 400 dage med SN skift fra bachelor til kandidat 
 Skift-FAK: overgang fra bachelor til kandidat med fakultet skift 
 Udl-eks: nye studerende med udenlandsk adgangsgrundlag 

Der er tabeller og diagrammer med: 

 Kønsfordeling 
 Nationalitetsfordeling 
 Aldersfordeling ved optagelse 
 Alder ved optagelse-gennemsnit og median  
 Detaljeret tabel fordelt på ramme retning og sidste studieordnings retning. 

Der findes en anden side med flere valg muligheder og en tabel på personniveau med yderlige oplysninger 

for den enkelte som: fra_ramme( viser den ramme, den studerende var indskrevet på før optag), 

antal_optag ( viser det pågældende antal optag på en kandidatuddannelse). 

Der findes en tredje side ’Optag fra tidligere uddannelser’, som indeholder en tabel med oplysninger for 

hver kandidatuddannelse. Kolonnen fra_ramme viser den ramme, de studerende var indskrevet på før 

optagelse på kandidatuddannelsen. 

2.8 Retningslister 
Filen indeholder en tabel på personniveau og studienummer med alle de studerende (ekskl. ph.d. 

studerende), der er indskrevet på en studieordning (og kun dem der er på en studieordning) i det 

nuværende semester, med forskellige informationer som: 

 studieret (studieretningen fra studieordningen) 

 studordna (studieordnings navn) 

 stuokod (studieordnings kode) 

 ramme_kode 

 ramme 

 sem_navn (det semester en studerende går på, beregnet som den første niveau 2 gruppe fra 

studieordningen, hvor den studerende ikke har været til eksamen – det er afhængigt af, hvordan 

studieordningen er bygget op) 

 navn 

 studienr 

 land (viser studerendes statsborgerskab) 

 st_start (studiestart som fra_dato på rammen, dvs. startdato på rammen) 

 kar_gensnit (vægtet karaktergennemsnit på rammen med antal ECTS som vægter) 

 stuo_aarsv (antal aarsværk på den angivne studieordning) 

 Antal_studerende 

 Ramme_aarsv (antal aarsværk på rammer) 

 Ramme_ECTS (antal ECTS på rammer) 

 Aktiv_studerende (en studerende betragtes som aktiv, hvis han/hun har bestået noget i perioden 

samme tidspunkt sidste år til dagsdato i år eller er nystartet) 
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Hver studerende vises på den sidst tilmeldte studieordning. Alle andre åbne studieordninger, en 

studerende er registreret på, er ikke med på listen. Det betyder også, at en studerende kun tælles én gang i 

antallet af studerende. 

Alle valgmulighederne findes øverst på siden og man kan vælge mellem: fakultet, school, studienævn, 

studiestart (startdato på rammen), sem_navn, ramme_aarsv. 

Der findes i filen en anden side ’Statistik’ indeholdende en tabel med antal studerende og antal ramme 

aarsværk, samt et ’drill-down’ diagram med antal studerende og mulighed for at afgrænse på 

uddannelsesniveau. 

2.9 STÅ  
Filen indeholder statistik over STÅ-produktionen i de sidste 4 studieår (ekskl. Adgangskursus) opgjort på ny 

indberetningsperiode (1.9 året før til 31.8 i året). For eksamensaktiviteter, som har et gammelt studienævn 

tilknyttet, er fordelingen på de nye studienævn lavet ud fra de studieordninger, eksamensaktiviteterne 

findes på eller aktivitetsgruppekoden, som er tilknyttet aktiviteten. 

STÅ tilknyttes aktiviteten og er optjent på det studienævn, hvor aktiviteten hører under, som er registreret i 

STADS. 

Ved at vælge et fakultet, school, studienævn eller type (bachelor, kandidat eller udelt) får man oplysninger 

på lavere niveauer.  

Der er også muligt at vælge campus som Aalborg, Esbjerg eller Kbh. for at se, hvor mange STÅ der blev 

produceret i de forskellige geografiske områder.  

På første side findes der en felt med navn ’hjemmel’, som vi har defineret følgende værdier for: 

’Frie stud.ak.’ er frie studieaktiviteter, altså aktiviteter som ikke hører til en ramme og som har en kode der 

ender med ’T’. 

’Gæste stud.’ er aktiviteter som hører til gæstestuderende. 

’Ikke ram’ er aktiviteter, som ikke indgår i en ramme. 

’ordinær’ er STÅ produceret af ordinære studerende. 

’Rest år før’ er STÅ som er produceret i tidligere år, men som bliver registreret sent, typisk efter d. 1. 10. 

Der er fire faner i filen, samt en fane med beskrivelse: 

STÅ-produktion 

Der findes et diagram, som viser udviklingen i STÅ-produktionen per uge for registrering, hvor man kan se 

en udvikling gennem årene samt overvåge STÅ-produktionen i det nuværende år. 

Desuden er der to tabeller: én med fordelingen af STÅ per school og studienævn, og én med fordelingen af 

STÅ på fakultet. 
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Og 3 minimerede tabeller: en med STÅ-produktionen per semestre, en med antal ressourceudløsende 

studerende og en med akkumulerede STÅ per uge for registrering.  

STÅ på aktivitetsniveau 

Her findes en tabel med fordelingen af STÅ på studienævn, aktivitet og periode for bedømmelsesdato. Der 

er følgende perioder: A. Efterår/vi (hvis bedømmelsesdato falder i intervallet fra 1.9. til 29.2. ), B. 

Forår/som (hvis bedømmelsesdato falder i intervallet fra 1.3 til 31.8) eller C. Rester (hvis bedømmelsesdato 

falder i tidligere år, men registreringsdato falder i pågældende studieår). 

Kolonnen ’vægt’ henviser som regel til STÅ registreret på selve aktiviteten, og kan derfor i nogle få tilfælde 

være negativ, hvis der er sket en regulering i forhold til året før, hvor der er sket en ændring af vægten på 

aktiviteten. 

STÅ på individniveau 

Her findes en tabel med STÅ på personniveau med navn, studienummer og aktivitet, med angivelse af takst, 

bedømmelsesdato, registreringsdato og studienævn. 

Og sidst: 

Flere valg 

Her er det muligt at gå ned på lavere niveauer som: ramme, studieordning, aktivitetsgruppekode, aktivitet 

eller aktivitetstype. 

Der er flere parter der betaler for producerede STÅ, og oplysninger findes i felten ’rekvirent’. En forklaring 

af forskellige koder følger: 

AKTV er studerende i aktivering, hvis STÅ er betalt af jobcentre eller kommuner. 

FRF er studerende på frie pladser, altså studerende fra ikke EU/EØS lande, som ikke selv betaler for deres 

uddannelse, men AAU får betalt deres forløb via en bevilling på Finansloven. 

USB er udenlandske selvbetalere. 

UVM er STÅ fra faglig supplering som er betalt af Undervisningsministeriet. 

UI er de STÅ, som er betalt af UI (Styrelsen for Universiteter og Internationalisering). 

Kommentar. Alle aktiviteterne indberettes på et niveau (eller type) som: bachelor eller kandidat. Siden frie 

studieaktiviteter og aktiviteter uden for rammer ikke har sådan en type tilknyttet har det været nødvendigt 

at tilknytte en ramme i nogle tilfælde, hvis en studerende f. eks. i det pågældende år var indskrevet på en 

ramme. Dette har medført at nogle bachelor øvrige aktiviteter er tilknyttet en kandidatramme, og dermed 

får typen ’kandidat’ eller nogle aktiviteter, som er kategoriseret som ’Ikke ram’ alligevel er tilknyttet en 

ramme. Det er et krav, at alle aktiviteter indberettes på type, og siden bachelor- og kandidataktiviteter får 

samme takst, er der ikke nogen økonomiske konsekvenser i det. 
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2.10  EVU Årselever 
Rapporten viser studieaktiviteten på EVU-området og tager udgangspunkt i betalingsforhold til 
undervisningsaktiviteter i STADS. 
Data er organiseret på indberetningsår, som omfatter forårssemestret og efterårssemestret. De historiske 
data er AAUs indberetning til de forskellige ministerier mens indeværende år indeholder foreløbige tal. 
Frem til 2014 indberettes data til ministerierne 2 gange om året. Fra og med 2014 indberettes data en gang 
om året. De aktiviteter som er efterindberettet, dvs. indberettet senere i efterfølgende periode, er 
markeret med 'J' i feltet "Efterindberetning" i fanen "Flere valg". 
Studerende betaler for et semester ad gangen og de betaler for undervisningsaktiviteter som enkeltfag, 
eksamensaktiviteter eller for hele studieordninger. 
 
Rapporten er organiseret i flere faner: 
 
Fane 1. Overblik -fanen indeholder diagrammer med årselever, antal cpr, taxameter og deltagerbetaling. 
Denne fane giver et overblik på aggregeret niveau og der er få valgmuligheder som: fakultet, school eller 
studienævn. 
 
Fane 2. EVU årselever -fanen indeholder tabeller med antal årselever og betaling (deltagerbetaling og 
taxameter) samt antal personer ("Antal pers.") og antal cpr. Antal personer er opgjort per semester og 
totalen per år indeholder summen af antal personer på de to semestre i året. En studerende optræder 2 
gange i totalen, hvis han/hun har betalt for begge semestre men optræder kun en gang per semester. 
Antal cprnr er opgjort per indberetnings år, og en studerende tæller kun en gang per indberetnings år, også 
selvom han/hun har betalt for begge semestre i året. 
 
Fane 3. Tabeller med årselever på rammeniveau -fanen indeholder en tabel med oplysninger på ramme 
niveau og indskrivningsmåde til rammen med årselever opgjort per indberetningsperiode og en tabel 
opgjort per semester. 
 
Fane 4. Flere valgmuligheder og tabeller på personniveau- fanen indeholder oplysninger ned på 
personniveau, hvor der kan søges på felter som ramme, indskrivningsmåde til ramme, udbud, udbud_kode, 
aktivitetsgruppekode, takst, faktura, fakturanr, betalingsdato (Betal_dato). 
I denne fane findes også to detaljerede tabeller: en der viser antal årselever, deltagerbetaling og taxameter 
på rammeniveau med ramme kode, semester og periode og en anden tabel på personniveau, som viser 
antal årselever og betalingsoplysninger på ramme og udbud. I tabellen kan der også søges på personniveau 
og studienr. 
 
Flere rekvirenter i rapporten: 
AKTV: studerende i aktivering, hvis årselever er betalt af jobcentre eller kommuner. Kommunerne betaller 
også taxameter for dem. 
USB: udenlandske selvbetalere, som er studerende, der selv betaler for at følge undervisningen.  
UVM: Undervisningsministeriet betaler taxameter for HD aktiviteter. 
UI: Uddannelses- og Forskningsministeriet (Styrelsen for videregående uddannelser). 
SUP: studerende, som supplerer sig mellem bachelor og kandidat via enkeltfag for at opfylde 
adgangskravene til en kandidatuddannelse. Deres deltagerbetaling og taxameter er betalt af ministeriet. I 
diagrammet over taxameter og deltagerbetaling, i fanen Overblik er deltagerbetalingen markeret som 
Indtægt (suppleringskurser). 
 
Bemærk, at der betales taxameter for studerende i aktivering (taxameter betales af kommunerne og 
jobcentrene) eller studerende finansieret af ministeriet. For USB'er betales ikke taxameter, men disse 
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studerende betaler selv et højere beløb på faktura. 
 
Taxametret findes ikke i STADS men er beregnet ud fra årselever og takst.  
 

2.11  Studienævnsrapport for ordinære uddannelser 
Rapporten bygger på de oplysninger, som er tilgængelige i de andre Qlikview rapporter på studiesiden. Den 

er lavet systematisk, så den kombinerer oplysninger fra forskellige steder og det er tanken at alle 

studienævn trækker de oplysninger på samme måde. Der er få valgmuligheder i rapporten såsom fakultet, 

studienævn eller uddannelse, dog skal der kun vælges værdier i en af disse tre felter ad gangen. 

For hvert studienævn er der tilgængelige oplysninger på uddannelsesniveau som: optag, bestand, 

dimittender, frafaldsanalyse og gennemførelse, overskridelse af normeret studietid, ledighed, 

karakterstatistik og effektivitet. 

Rapporten indeholder også oplysninger på personniveau, hvor der er muligt at trække en liste med 

studerende, der indgår i frafalds-analyserne, overskridelse af normeret studietid samt effektivitet. 

Frafaldsanalysen er lavet som i rapporterne om frafaldsanalyse, men status er angivet lidt anderledes. Der 

er følgende muligheder: 

Gnf. (Norm tid): gennemført på normeret tid  

Gnf. (Norm tid + 1 år): gennemført på mere end normeret tid men mindre end normeret tid plus et år. 

For bachelorstuderende er frafaldsanalysen lavet inden for de første 4 år-dvs. de studerende, der falder fra 

i løbet af de første 4 år efter studiestart og for professionsbachelor er analysen lavet indenfor 4,5 år-dvs. de 

studerende, der falder fra i løbet af de første 4,5 år. 

For kandidatstuderende gælder analysen inden for 3 år. 

Aktive indenfor 4 år for bachelor/4,5 år for professionsbachelor: de studerende som læste i alle 4/4,5 år; 

nogle stopper senere eller gennemfører senere (3 år for kandidat). 

Bemærk dog, at tallene i frafaldsanalysen for de seneste 3 år for kandidat og 4 år for bachelor/4,5 år for 

professionsbachelor er foreløbige. 

Frafaldsanalysen stammer fra Danske Universiteter, dog med den ændring at SN-skift også betragtes som 

frafald.   

Frafaldsanalysen 1 studieår viser status per 1.10 året efter optag-skift til nyt studienævn sammen med 

fakultetsskift er betragtet som frafald.  

Der er også inkluderet karakterstatistik fordelt på uddannelsesniveau. 

STÅ-produktionen viser antal Stå produceret af de bachelor-, professionsbachelor- og kandidatstuderende 

på deres uddannelse og er uden frie studieaktiviteter. STÅ-produktionen indeholder således ikke STÅ 

produceret af gæstestuderende. Effektiviteten (for bachelor og kandidat) er defineret som antal 
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producerede STÅ i studieåret divideret med antal studerende, som har produceret disse STÅ. For 

professionsbachelorer gælder dog en anden definition, fordi de har et semester mere end bachelorer: 

effektiviteten er opgjort per semestre og samlet per studieår. 

2.12  Studienævnsrapport for EVU 
Studienævnsrapporten for EVU indeholder på nuværende tidspunkt oplysninger for EVU-området, dvs. 

masteruddannelser, HD, enkeltfag mm. som: 

 Optag 

 Bestand 

 Dimittender 

 Karakterstatistik 

 Årselever og antal betalende studerende 

2.13  Ledighed 
Data til denne rapport er hentet fra Danmarks Statistik. 
Der tages udgangspunkt i bruttoledigheden. For at blive defineret som bruttoledig skal den fuldførte være 
uden arbejde og stå til rådighed for arbejdsmarkedet og modtage dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp.  
For hver dimittend findes det kvartal, der indeholder den dato der ligger henholdsvis 1,2,3 osv. kvartaler 
efter dimissionsdato. Den studerendes gennemsnitlige ledighed i kvartalet beregnes ud fra oplysninger om 
modtagne overførselsindkomster (dagpenge, kontanthjælp, løntilskud mm) for dimittenden i de enkelte 
måneder i kvartalet. Modtager man ikke overførselsindkomst, anses man for ikke at være ledig. Ledigheden 
er opgjort som en ledighedsgrad. Er en dimittend f.eks. ledig i 1 måned ud af de 3 måneder i det kvartral, 
der regnes på, vil vedkommende stå med en ledighedsgrad på 1/3. Der regnes også på 
deltidsbeskæftigelse. Summen af disse ledighedsgrader for en gruppe i et givet kvartal efter dimissionen 
lægges sammen og divideres med antal dimittender i gruppen for at finde gruppens ledighedsgrad. 
Dimittender – danske som udenlandske statsborgere med valide CPRNR – der er i gang med en ny 
fuldtidsuddannelse eller er rejst ud af landet, betragtes ikke som ledige, fordi de ikke står til rådighed for 
arbejdsmarkedet. Da de indgår i nævneren i brøken fuldtidsledige/dimittender, som beregner 
ledighedsgraden, er de dermed med til at bringe ledighedsprocenten ned. Udenlandske studerende uden 
gyldigt CPRNR indgår ikke i opgørelsen. 
Der beregnes også gennemsnit over 4. til 7. kvartal, for de dimissionsår hvor der er data for mindst 7 
kvartaler. 
 
År er fra 1/10 året før til 30/9 i opgørelsesåret. For det sidste år er det dog kun dimittender fra 1/10 - 30/6, 
hvormed ledighedstallene for 2. kvartal ikke er fuld sammenlignelige. 2. angiver ledighed i 2. kvartal efter 
dimission og tilsvarende for øvrige kolonner.   
Der findes faner med ledighedsoplysninger per uddannelse, studienævn, skole og fakultet. Tabellerne kan 
tilpasses efter behov ved at trække de ønskede kolonner til venstre og minimere de uønskede kolonner. 
 

F. eks. ønskes der oplysninger per fakultet uanset campus, kan følgende tabel bruges: 
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Ved at trække dimissionsår foran campus og minimere campus, får du en oversigt på fakultetsniveau: 

 

2.14  Uddannelsesindtægter 
Rapporten "Uddannelsesindtægter" indeholder oplysninger til brug for monitorering af STÅ-produktion og 
udviklingen i antal dimittender med færdiggørelsesbonus. 
 
FORSIDEN: 
Forsiden viser to grafer og to tilhørende tabeller med oplysning om henholdsvist STÅ og 
færdiggørelsesbonus.  
 
Graferne viser antal talte STÅ eller dimittender med bonus i år fordelt på måned for registrering i STADS.  
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En referencelinje (sort) viser det budgetterede antal STÅ eller bonusudløsende dimittender, og en grå linje 
viser den forventede registrering ud fra, hvordan  
mønsteret var for registreringen af henholdsvis STÅ bonusudløsende dimittender sidste år. En grå linje 
viser, hvor mange STÅ eller bonusudløsende dimittender, der skal  
være i år måned for måned, for at det budgetterede ift. STÅ eller bonusudløsende dimittender kan 
realiseres.      
 
I grafen med antal talte dimittender med færdiggørelsesbonus er der lagt en yderligere referencelinje ind 
(grøn), som viser hvor mange indskrevne studerende, der p.t. har potentiale  
for at udløse bonus i år.   
 
I de tilfælde hvor de talte STÅ eller bonusudløsende dimittender i år ligger over det forventede i forhold til 
mønsteret for registreringen sidste år, markeres dette 
med et grønt punkt og med rødt, når antal registrerede STÅ eller bonusudløsende dimittender er mere end 
1 % under mønsteret for månedens andel af de talte aktiviteter sidste år.     
 
Bemærk at indeværende måneds punkt ikke ligger fast før udgangen af måneden - grafen opdateres dagligt 
og flere bonusudløsende dimittender vil således blive lagt til. 
 
I tabellerne under graferne på rapportens forside fremgår tallene fra grafen i en tabel.        
 
DETALJE-FANERNE: 
Viser detaljerne for forsidens grafer og tabeller. For fanen "Detaljer færdiggørelsesbonus" vises 
oplysningerne ned på personniveau. Det er således muligt at se hvilke studerende, der har 
udløst bonus og hvilke studerende der ikke har. Desuden kan det ses hvilken frist, der har været for at være 
bonusudløsende.  
 
Der er ligeledes en tabel på personniveau, med en analyse af hvilke indskrevne studerende, der har 
potentiale for at udløse bonus og i hvilke indberetningsår.  
 
STÅ på personniveau kan ses i Qlikview-rapporten "STÅ".    
 

 


