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• Utbytesåtagandet syns för studenten efter att utbytet är 
avslutat

LADOKGRUPPEN 2022

VANLIGA FRÅGOR I LADOKSUPPORTEN JUST NU

Utbytesåtagandet används endast för att 
registrera studenten under utbytesstudierna. 
Ingen resultatrapportering sker och det 
”avslutas” aldrig. Studenten söker om 
tillgodoräknande för sina utbytesstudier när 
hen är tillbaka. 

När utbytesåtagandet rent tidsmässigt 
är passerat (oftast efter terminens 
slut) står det ”Registrerad, perioden 
passerad” under ”Tillstånd” 



LADOKGRUPPEN 2022

• För att dölja utbytesåtagandet för studenten efter terminens 
slut, dokumentera ”Avklarad” på utbytestillfället (via fliken 
”Studiedeltagande”. 

OBS! Vad noga med vilken kurspaketering du sätter ”Avklarad” på. Avklarad på 
program och ämne på forskarnivå ska endast sättas av Examina efter utfärdad 
examen. 



LADOKGRUPPEN 2022

• Rapporteringsrättighet – följer inte med behörigheten

• Om du är ny administratör måste du ge dig själv rapporteringsrättighet på 
institutionens kurser. Det enklaste är om du ger dig själv rättighet att 
rapportera på alla kurser på t.ex. grund- och avancerad nivå.

• Om du byter institution ligger rapporteringsrätten på kurserna på den gamla 
institutionen kvar (kurserna syns på startsidan). En administratör med 
behörighet på den gamla institutionen måste ta bort din 
rapporteringsrättighet. 

• Ta för vana att se över rapporteringsrättigheter och attesteringsrättigheter på 
din institution regelbundet. 



LADOKGRUPPEN 2022

NYA FUNKTIONER I LADOK

• Ny filtrering i vyn ”Sök student”



LADOKGRUPPEN 2020

AKTUELLT I SELMA

• Fråga från användare:

När man skapar ett kurstillfälle knyts det till en kursplan. Kurstillfället måste 
beslutas i god tid inför att det ska utlysas i antagningsomgångarna. Kursplanen 
däremot kan revideras betydligt senare. Om man reviderar en kursplan inför ett 
tillfälle, säg inför våren 2023 nu så blir kurstillfället knytet till ”fel kursplan”. Hur 
gör man för att rätt kursplan ska knytas till kurstillfället Vt 2023?



ÖVRIG INFORMATION

LADOKGRUPPEN 2021

• MFA, Multifaktorautentisering, infördes i Ladok under förra veckan. Du 
behöver bara använda MFA om du loggar ut/loggas ut och stänger 
webbläsaren.

• Forskarnivå: I de fall som doktoranden har läst för många kurser och 
har tagit mer än 240 hp, kan funktionen ”Anteckningar” kopplat till 
forskarämnet användas för att specificera vilka kurser som inte ska ingå 
i examen (dvs som inte ingår i kravet för ”Alla kurser klara”.)



LADOKGRUPPEN 2020

• Nätverksträff för administratörer på forskarnivå i höst – mer 
information kommer

• Har du något du vill fråga om eller vill något särskilt ämne du vill att vi 
tar upp på dessa Zoommöten? Maila maria.bek@umu.se

mailto:maria.bek@umu.se


FRÅGESTUND!


