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Anläggningar (EIAR01)
Beviljade externa bidrag (ECPR01)
Beviljade externa bidrag på
institutionsnivå (EIPR04)
Ekup A - Institution/enhet totalt
(EIRR04)
Felkonteringar (EIRR08)
Institutionens anläggningar (EIAR02)
Kapitalförändring, institutioner
(EIRR01)
Kapitalförändring, område/fakultet
(ECRR01)
Kontoinformation (ECDK01)
Kostnadsbärare (EIRR11)
Lån riksgälden (ECBE01)
Projektlista detaljerad (EIPR01)
Projektrapport (EIPR03)
Projektresultat enligt Ekup (EIPR05)
Senast stängda bokslutsmånad
(EGBE01)
Verifikat (EIRR05)

Forskning
Antal publikationer per FUF-intäkter
(BCPU02)
Antal publikationer per kategori
(BIPU01)
Antal publikationer per område/fakultet
(BCPU01)
Detaljrapport publikationer (BDPU01)

Personal
Andel disputerade lärare av lärarkåren
på institutionsnivå (PIPE02)
Andel disputerade lärare av lärarkåren
på område/fakultetsnivå (PCPE02)
Andel professorer av lärarkåren,
institutioner (PIPE01)
Andel professorer av lärarkåren på
områdes/fakultetsnivå (PCPE01)
Årsarbetskrafter per
befattningsgruppering och institution
(PIPE06)
Befattningsinformation (PCDK01)
Detaljrapport för disputerade lärare
(PIPE07)
Detaljrapport för disputerade lärare
(PIPE08)
Felaktiga konteringssträngar i Primula
(PIPE04)
Felaktiga konteringssträngar i Primula
(PIPE05)
Jämna bemärkelsedagar (PIPE03)
Lönestatistik, arbetsområde och nivå
(PGPE03)
Lönestatistik, befattning och fakultet
(PGPE04)
Medelantal adjungerade lärare och
årsarbetskrafter adjungerade lärare
(PGPE06)
Medelantal anställda kvinnor och män
inom olika personalkategorier
(PCPE05)
Rekryteringsmål för professorer
(PGPE02)
Rekryteringsmål för professorer på
områdes/fakultetsnivå (PCPE03)

Andel studenter på utbildningsprogram
respektive fristående kurs, institution
(UIRE09)
Andel studenter på utbildningsprogram
respektive fristående kurs,
område/fakultet (UCRE03)
Ansökningar till utbildning (SIAS03)
Antagning till utbildning (UCAS02)
Totalt antal sökande (UCAS01)
Avancerad nivå, institutionsnivå
(UIAS01)
Forskarexamen, institutionsnivå
(SIRE06)
Forskarexamen, område/fakultet
(SCRE03)
Från ansökan till godkänd kurs
(UIRE08)
Andel godkända på kurs (UIRE06)
HST och HPR per institution (UIRE03)
HST och HPR för område samt
fakultet (UCRE01)
HST och HPR för utbildningar vid
institution (UIRE02)
Lista över HST samt HPR för kurser
och program vid institution (UIRE01)
Antal studenter på avancerad nivå per
område och fakultet (UCAS03)
Prislapp med utbildningstyp (UIRE04)
Registrering på kurs (SCRG01)
Sökande per utbildningstillfälle
(SCAS04)
Begreppet genomströmning
Aktiva studenter utifrån registrering
(SIRG03)
Detaljrapport för aktiva studenter
utifrån registrering (SDRG01)
Antal sökande och antagna per
utbildningstillfälle (UDAS01)
Inresande och utresande för institution
(UIRE05)
Inresande och utresande för område
och fakultet (UCRE02)
Helårsstudenter och prestationer från
nya Ladok på kursnivå (UDRE02)

Övrigt
Printomat på institution (ÖIIT01)

