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VANLIGA FRÅGOR I LADOKSUPPORTEN JUST NU

• Aktivitetstillfälle – ändring samt skapande av digital 
salstentamen

• Hur ändrar man i ett redan skapat aktivitetstillfälle? T.ex. för att 
förlänga anmälningsperioden eller lägger till fler kurstillfällen. 
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• Vid skapande av digital salstentamen som ska skrivas i Inspera, tänk på 
detta
• Välj typerna Digital tentamen (LIS) eller Digital omtentamen (LIS)

• Välj att anonymiseringskod ska användas (det nedre alternativet)

• Var noga med att välja en modul i steg 3, ”Avser”. Välj inte helkurs!
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NYA FUNKTIONER I LADOK

• ”Registrerad, perioden passerad” på utbytesåtagande
• Vad är ett utbytesåtagande?

Utbytesåtagandet är en ”kurs” som 
används för att registrera studenten och 
få status ”pågående på utbytestillfället.  

Medan utbytesåtagande pågår 
står ingenting under ”Tillstånd”. 

• Inget resultat rapporteras på utbytesåtagande. Istället läggs ett 
tillgodoräknande in när studenten är åter från sina utbytesstudier.  
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När perioden (terminen) 
har passerat så står det 
”Registrerad, perioden 
passerad”. 

• Utbytestillfället (och utbytesåtagandet) döljs på Studentwebben 
vid tillstånd ”Registrerad, perioden passerad”. 
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AKTUELLT I SELMA

• Uppdatering i Selma 1 december 07.30-09.00 



ÖVRIG INFORMATION

• Deadline för underlag för utresande utbytesstudenter Vt 2022: 26/11

• Blankett finns här: https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-
utbildning/blanketter-inom-utbildning/

• Ifylld blankett mailas till linda.lindgren@umu.se

• Sista rapporteringsdag för registreringar och resultat på grund- och 
avancerad nivå för 2021: 14 januari kl. 17.00

• Resultat som tillhör Ht 2021 men examineras i januari 2022:17 februari kl. 
17.00.

• Sista rapporteringsdag för studieaktivitet och finansiering på forskarnivå för 
2021: 14 januari 17.00

• Attestering i Safari på Mac ska nu fungera (för version 15.1)
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• Utbildning för administratörer på forskarnivå: ”Forskarutbildning från 
ax till limpa”

• Erbjuds vid två tillfällen: Tisdag 30/11 kl. 10.00 – 11.30 och onsdag 8/12 kl. 
13.00 - 14.30. Mer information och anmälan i kalendariet här: 
https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-
utbildning/studieadministrativa-system/ladok/

• Vi ses fysiskt men utbildningen spelas in

• Utbildningen är frivillig

• Nästa Zoomträff: 20 december kl. 13.00. 

https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-utbildning/studieadministrativa-system/ladok/


FRÅGESTUND!


