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VANLIGA FRÅGOR I LADOKSUPPORTEN JUST NU
•

Kontrollera klarmarkerade men ej attesterade resultat (samt avisera attestant på nytt)
o

Gå in via Studiedokumentation – Kurs – Översikt pågående rapportering

o

Följ lathunden Avisera ett klarmarkerat resultat på nytt.
OBS! Det går även att avisera en annan examinator än den ursprungliga. Förutsättningen är att den
nya examinatorn har attesteringsrättighet på kursen.
En examinator med attesteringsrättighet på en viss kurs kan alltid attestera resultat, även om hen inte
har fått någon avisering.

o
o

•

Ta bort klarmarkering
o
o

Kan endast göras av examinator/attestant med attesteringsrättighet på kursen eller på hela
institutionen.
Ny lathund finns: Ta bort klarmarkering. Finns här: https://www.aurora.umu.se/utbilda-ochforska/stod-till-utbildning/studieadministrativa-system/ladok/anvandarstod/utbildningsmaterialoch-lathundar/utbildningar-och -lathundar-for-examinatorer-och-larare/
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• Sista rapporteringsdag för Vt 2022
•

Numera finns det inget stoppdatum för inrapportering av resultat från
vårterminen. Det beror på att Planeringsenheten inte längre gör någon
halvårsbudget.
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NYA FUNKTIONER I LADOK
• Rapportera studieaktivitet och finansiering via ”Hantera flera”
•

•
•

Ny möjlighet att rapportera in studieaktivitet och finansiering (med färre
klick) genom funktionen Hantera flera – Dokumentera studieaktivitetoch finansiering.
Lathund finns
Det går fortfarande bra att rapportera in Studieaktivitet och finansiering
via doktorandens sida (Studentuppgifter).
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• Förändringar i deltagarlista för aktivitetstillfälle
•
•

Tydligare visning av status (anmäld/avanmäld)
Kolumnen ”Mer information” har lagts till. Här visas om studenten redan
har godkänt resultat på modulen/kursen, har avbrott på kursen eller har en
avstängning under perioden för aktivitetstillfället.

Ordet ”Anmäld” (eller ”Avanmäld”) är klickbart och ger
information om vem som har t.ex. avanmält en student.
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• Visning av tidigare ifyllda resultatnoteringar när en student är
omregistrerad
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• Nytt utseende i flikarna ”Översikt” och ”Studiedeltagande”
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ÖVRIG INFORMATION
•

Påminnelse: Inspelade utbildning om behörigheter och rättigheter i Ladok finns
under menyn ”Utbildningar” på denna sida:
https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-tillutbildning/studieadministrativa-system/ladok/anvandarstod/inspelade-motenoch-utbildningar/

•

Perioden 4/7 – 5/8 kommer inga doktorandantagningar eller utresande
utbytestillfällen att läggas in i Ladok. Vi kommer återigen att lägga in dessa
antagningar i Ladok från med vecka 32 (8/8). Under samma period hänvisar vi i
första hand till vår supportadress: ladok@adm.umu.se

•

I vilka fall får en studieadministratör lägga in en kurs inom program och
registrera studenten?
•
•

•
•

Kurstillfället enbart bjuds ut för programstudenter, och
Studenten underlåtit att ansöka till kursen eller att tacka ja till erbjuden
utbildningsplats, och
Studenten är antagen och registrerad på ett programtillfälle som innebär att den
aktuella kursen ska läsas vid det aktuella tillfället, och
Det finns ledig plats på kursen efter avslutad reservantagning och studenten är behörig
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Vad gäller när en student vill omregistreras på en kurs?

•

•
•

•

En student som helt saknar resultat inlagt i Ladok för den kurs som studenten önskar
bli omregistrerad på, ska anmäla sig till kursen via antagning.se.
En student som har ett eller flera resultat inlagt i Ladok för den kurs som studenten
önskar bli omregistrerad på, ska ansöka om omregistrering hos berörd institution.
Studenten blir omregistrerad om det finns ledig plats på kursen efter avslutad
reservantagning.
Om det i kursplanen anges begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har
förbrukat dessa har studenten inte rätt att omregistreras.

•

Urval 2 klart i NyA 28/7 och därefter påbörjas överföringen av antagningarna
till Ladok. Beräknas vara klart 29/7.

•

Lathundar för Ladok och Selma, inspelade utbildningar och möten samt
sidan ”Aktuell information” kommer att flyttas till en ny Teamsyta för
studieadministratörer under hösten. Alla med behörigheten
studieadministratörer (grund- avancerad eller forskarnivå) i Ladok kommer
automatiskt att bli tillagda på Teamsytan. Mail med nyheter kommer att
skickas ut även fortsättningsvis.
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FRÅGESTUND!

