
 1

 
 

 
 
 
 
 

Brukerveiledning til FS-rapportene 
 

754.001 Gjennomføringsfakta – emne 
Rapporten gir gjennomføringsfakta om studenter på et emne for gjeldende semester og 
studentenes studieprogramtihørighet.  

 
755.001 Gjennomføringsfakta – studieprogram 

Rapporten gir gjennomføringsfakta om studenter på studieprogram. Rapporten er under utvikling, 
og gir foreløpig kun informasjon om frafall, permisjoner og bekreftet utdanningsplan. Det vil 
komme en ny versjon av rapporten med bl.a. informasjon om studiepoengproduksjon i slutten av 
oktober 05. 
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FS-rapport 754.001: Gjennomføringsfakta – emne 
 
Hvor ligger rapporten? 
 

 
 
Rapporten ligger i modulen ”Planstudent” >Rapporter > Statistikker (se over). 
 
Bestilling av rapporten 
 
Rapporten kan kjøres for ett enkelt emne, eller en kan velge sted, og kjøre rapporten for alle 
emner på ett sted, evt. ved å krysse av på ”Flere”, for å velge flere steder.  
 

 

Velg ”Emne” 
eller ”Sted” 

Velg evt. 
flere steder 

 
Et sted i FS kan være henholdsvis hele institusjonen (kode 0185 for UiO), et fakultet (eks. 185-17 
for SV fakultet), et institutt (eks 185-17-6 for økonomisk institutt) eller en gruppe for de tilfellene 
der et institutt er oppdelt i flere grupper. 
 
Studienivå: fyll inn koder for ønsket studienivå. F.eks 390-390 for emner på treåring bachelor-
nivå. 
 
Undervisningstermin: fyll inn år og termin/semester. F.eks 2005 VÅR for å få rapport om emnet 
fra dette semesteret. 
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Korrekt emnekode må oppgis: 0185 for UiO, emnekoden (i dette tilfellet KJM1020) og i det siste 
feltet må versjonskoden oppgis, den vil i de fleste tilfeller være 1. 
 
Opplysningene pr. emne vil fremkomme som på bildet nedenunder, denne rapporten er kjørt for 
emnet KJM1020. 
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I “Vis” feltet kan man velge hva rapporten skal inneholde ved å hake av på de ulike valgene. 
Dataene må være lagt inn i FS for å komme frem på rapporten. 

 
Rapportens innhold 
 
Studenter – studieprogram 
Studieprogram 
Kolonnen viser hvilke studieprogram studentene som tar emnet høsten 2004 er tilknyttet.  
”Andre und./eks. meldt MED studierett” er studenter som har gyldig studierett ved UiO, men som 
ikke har emnet i sin utdanningsplan (eks. studenter med enkeltemnestudierett). 
”Studenter totalt MED studierett” er summen av studenter på emnet med gyldig studierett ved 
UIO. 
”Und./eks. meldt UTEN studierett” er studenter uten studierett (eks. privatister) 
 
Utdanningsplan 
De neste kolonnene, med samleoverskrift Utdanningsplan Termin, viser i hvilken termin i 
utdanningsplanen studenten har KJM1020. 
 
Bekreftet /Ikke bekreftet 
De to neste kolonnene viser antall studenter som har bekreftet, henholdsvis ikke bekreftet sin 
utdanningsplan. 
 
 
Und.meldt Termin 
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Disse to kolonnene viser antallet studenter som har meldt seg til undervisning på emnet. 
Kolonnen 1 viser antallet som er meldt til 1 semester av emnet, kolonnen 2+ viser hvor mange 
som er meldt til 2. eller senere semestre av emnet. Siden de fleste emner bare går over et semester 
vil kolonnen 2+ som regel vise 0. 
 
Und.opptak Termin 
Kolonnene viser hvor mange studenter som har fått opptak til undervisning i henholdsvis 1. eller 
2. og senere semestre.  
 
Eks.meldt. 
Kolonnen viser hvor mange studenter som var meldt til eksamen på emnet.  
 
Bestått 
Kolonnen viser hvor mange studenter som besto ordinær eksamen på emnet. 
 
Stryk 
Kolonnen viser hvor mange studenter som strøk på ordinær eksamen på emnet, i antall og i 
prosent. 
 
Ikke møtt 
Kolonnen viser hvor mange som ikke møtte til eksamen i emnet. 
 
Snitt kar. 
Kolonnen viser snitt karakteren til studentene som besto eksamen. 
 
Under tabellen ”Studenter – studieprogram” finnes opplysninger om ansvarlig fagperson. Merk at 
det ikke lagres historiske opplysninger om ansvarlig fagperson. Dersom det har vært gjort 
endringer i dette for eksempel sommeren 2005 vil en rapport for 2005 VÅR som tas ut senere 
vise hvem som er ansvarlig fagperson på det tidspunkt rapporten tas ut, og ikke hvem som var det 
2005 VÅR.  
 
Undervisningsaktiviteter 
Tabellen gir opplysninger om undervisningsaktivitetene på emnet. I eksempelet på side 3 ser vi at 
det har vært forelesninger og laboratorieøvelser i emnet. Vi ser at 67 studenter var påmeldt til 
laboratorieøvelsene. 
 
Eksamensordning m/karakterfordeling 
Tabellen gir en oversikt over karakterfordelingen på studentene som tok eksamen i emnet. Først 
vises karakterfordelingen i antall, deretter vises prosentfordeling av studentene som besto 
eksamen, og tilslutt prosentfordeling for samtlige eksamensmeldte studenter. 
 
Karakterfordeling - graf 
Grafen viser karakterfordelingen på emnet samlet for ordinær- og kontinuasjonseksamen. 
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FS-rapport 755.001: Gjennomføringsfakta – studieprogram 
 
Hvor ligger rapporten? 
Se forklaring på FS-rapport 754.001 over. Denne rapporten finnes på samme sted. 
 
Bestilling av rapporten 
Rapporten kan enten kjøres for ett studieprogram eller for samtlige studieprogram på ett eller 
flere steder. For forklaring på hva sted er i FS-sammenheng, se forklaring for FS-rapport 
754.001. 
 

 

Velg ”Studieprogram” 
eller ”Sted” 

Velg evt. 
flere steder 

 
 

 

Kryss av her dersom du 
ønsker rapporten fordelt 
på studieretning 

 
Velg ønsket studieprogram fra nedtrekksmenyen. Rapporten henter kun opplysninger fra 
studieprogram som benytter utdanningsplan, og kun for de kullene på studieprogrammet der 
minst en student har bekreftet utdanningsplan for gjeldende semester. 
 
For begge alternativene må ønsket år og termin/semester oppgis. 
 
Rapporten under viser studieprogrammet MNB-KJEMI, ikke fordelt på studieretning for høsten 
2004. 
 

 
Utdanningsplanstatistikk 
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Termin 
Kolonnen viser start-terminen for programmet. Grunnen til at kullet høsten 2005 synes, er at noen 
studenter (3 stk) på tidligere kull som bekreftet utdanningsplan høsten 2004 etterpå er blitt flyttet 
over til kullet 2005- høst. 
 
Antall start 
Kolonnen viser hvor mange studenter som begynte/fikk opptak på studieprogrammet gjeldende 
termin/semester. 2003-HØST var det 49 studenter. 
 
Antall i dette kull  
Kolonnen viser hvor mange studenter som hører til gjeldende kull. 2003-HØST er det 48 
studenter, en student er blitt plassert på et annet kull. 
 
Tidligere semestre 
Kolonnene under ”Tidligere semestre” viser hvor mange studenter som har henholdsvis fullført 
og frafallt studieprogrammet tidligere semestre det vil si før 2004-HØST som rapporten er tatt ut 
for. Frafall i tidligere semestre betyr at studentens studierett er terminert før 1. februar for 
vårsemesteret og før 1. september for høstsemesteret. 
 
De resterende kolonnene inneholder opplysninger om semsteret rapporten er tatt ut for. 
 
Antall i dette kull semesterstart 
Kolonnen viser hvor mange studenter som tilhørte kullet ved semesterstart 2004 HØST, som er 
semesteret rapporten er kjørt for.  
 
Permisjon 
Kolonnen viser hvor mange studenter på kullet som hadde permisjon 2004 HØST. 
 
Sem.reg. uten bekr. plan 
Kolonnen viser hvor mange studenter på kullet som har semesterregistrert seg uten å bekrefte 
utdanningsplanen. 
 
Bekr. plan 
Kolonnen viser hvor mange studenter som har bekreftet utdanningsplanen dette semesteret. 
 
Oppfylt bekreftet plan 
Denne kolonnen er ikke tatt i bruk. 
 
Fullført 
Kolonnen viser hvor mange studenter som har fullført studieprogrammet dette semesteret. 
Fullført studieprogram betyr at studenten har oppnådd en kvalifikasjon på bakgrunn av 
gjennomførte studier. For mange studieprogram er kvalifiksjon sidestilt med grad. 
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