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Rapporterinq av studieaktivitet och -finansierinq och uppnådd

Lunds universitet är skyldigt ahtlämna uppgifter om doktorander till Statistiska
Centralbyrån. Uppgifterna kommer även att användas i univçrsitets årsredovisning
De institutioner som har doktorander måste därfor rapportera in nedanstående
uppgifter i Ladok senast den 7 januari2020.

Studieaktivitet och -finansiering

Uppgift om doktoranders studieaktivitet och -fïnansiering für andra halvåret
2019, d.v.s. für perioden 1 juli - 31 december, skall läggas in i Ladok av
respektive institution senast den 7 januari2020. Rapportering sker i Ladok
Studiedokumentation < Student < Studentuppgifter < Studieaktivitet och -
finansiering.

Med aktivitet avses hur stor procent av normal arbetstid (40 tim/vecka) i
genomsnitt under terminen som doktoranden ä,gnat årt sin egen forskarutbildning
Tid for institutionsarbete/undervisning skall inte ingå. Observera att även
studerande som inte haft någon aktivitet under andra halvåret skall
rapporteras och då som 0 procent. Har det istället rapporterats
studieuppehåll ftir hela perioden behöver det däremot inte rapporteras
aktivitet.

Vissa institutioner har tidigare under hösten lagt in preliminära aktivitetsuppgifter
Dessa uppgifter måste kontrolleras och korrigeras senast den 7 januari2020.
Ytterligare information finns i bifogade anvisningar.

Åven kompletteringar och rättelser som avsel tidigare terminer skall kiggas in
senast den 7 januari2020.

Uppskattning av uppnådd andel av utbildning på forskarnivå

Uppnådd andel inom utbildning på forskarnivå kan rapporteras in nu. Andelen
markeras som en procentsiffra for varje doktorand.
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Rapportering sker per enskild doktorand i Ladok Studiedokumentation < Student <

Studentuppgifter < Dokumentera beslut < Uppnådd andel.

Byte av personnummer
Rapportera till support@ladok. lu.se när doktorander med provisoriskt
personnummer styrkt att de fütt svenskt personnuÍrmer.

Frågor med anledning av denna skrivelse besvaras av Benedicte Sato Arentzen
benedicte.sato arentzen@stu.lu.se.

Med vänlig

Leopold

Bifogat:
Ladokrapportering av forskarutbildningsuppgifter avseende andra halvåret 2019 till SCB


