
Underlag för testfil 
Filöverföring av studerandeuppgifter för högskolor 
 
För att kunna verifiera att det blir rätt uppgifter som rapporteras in, har vi tagit fram testscenarier 
som ska ligga till grund för er rapportering. Vi ber er därför skapa en fil som överensstämmer 
med dessa fall. 
 
Scenarierna är baserade på tre händelsekedjor: 
1. Vid kursstart – då intygande om påbörjade studier ska ske 
2. Förändringar av utbildningsplanen (avvikelser) 
3. Redovisning av studieresultat efter slutförd studieperiod 
 
 
 
1. Vid kursstart (filöverföring 1) 
Förutsättningar: Ska motsvara en ordinarie kursstart. Meddela aktuell studieperiod, det vill säga 
start- och slutdatum samt poäng för den sammanhängande perioden. 
 
Studerande 1 
Den studerande påbörjar sin utbildning och läser sin första sammanhängande studieperiod under 
20 veckor, heltid (30 HP).  
 
Studerande 2 
Den studerande påbörjar sin utbildning och läser sin första sammanhängande studieperiod under 
20 veckor, heltid (30 HP).  
 
Studerande 3 
Den studerande påbörjar sin utbildning och läser sin första sammanhängande studieperiod under 
20 veckor, deltid (23 HP).  
 
Studerande 4 
Den studerande påbörjar sin utbildning och läser sin första sammanhängande studieperiod under 
20 veckor, heltid (30 HP).  
 
Studerande 5  
Den studerande påbörjar sin utbildning och läser sin första sammanhängande studieperiod under 
20 veckor, heltid (30 HP). Den studerandes arbetsgivare betalar utbildningen (utbildningen är en 
så kallad uppdragsutbildning). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Förändring av utbildningsplanen (filöverföring 2) 
 
Studerande 1 
Den studerande avbryter sina studier helt någon gång under den aktuella studieperioden. Det 
finns avklarade poäng innan studieavbrottet som ska rapporteras. 
 
Studerande 2 
Den studerande har ingen förändring i sin utbildningsplan.  
 
Studerande 3 
Den studerande går ned i omfattning någon gång under den aktuella studieperioden och läser i 
stället deltid (15 HP). 
 
Studerande 4 
Den studerande förlänger sin studieperiod med 4 veckor. Den studerande läser fortfarande 30 
HP. 
 
 
3. Redovisa studieresultat (filöverföring 3) 
 
Studerande 2 
Den studerande har klarat alla sina kurser den här studieperioden. Redovisa totalt 30 HP med 
senaste betygsdatum.  
 
Studerande 3   
Den studerande har inte klarat alla sina kurser, utan släpar med 5 HP. Redovisa totalt 10 HP med 
senaste betygsdatum.  
 
Studerande 4 
Den studerande har klarat alla sina kurser för perioden. Redovisa totalt 30 HP med senaste 
betygsdatum.  
 
4. Förändring av utbildningsplanen 2 (filöverföring 4) 
 
Studerande 3 
En tid efter den aktuella studieperiodens slut klarar den studerande en omtenta på 5 HP och har 
nu totalt klarat 15 HP med sista betygsdatum. 
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