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VANLIGA FRÅGOR I LADOKSUPPORTEN JUST NU

• Vad händer efter en avstängning?

• Ladokgruppen får information från universitetsjuristen om att 
studenten har stängts av en viss period

• Avstängningen läggs in i Ladok av Ladokgruppen

• Under avstängningsperioden kan man inte registrera eller 
rapportera resultat på studenten

• Efter att avstängningen har löpt ut hindras fortfarande registrering 
om kurstillfällets period överlappar avstängningsperioden

• För att studenten ska kunna registreras måste ett individuellt 
kurstillfälle skapas av Ladokgruppen
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• Frågor om antal examen en viss period, genomströmning…

• Inspelade filmer om olika typer av utdata (programstudenter, forskarnivå, 
utbytesstudier) finns på sidan för inspelade möten och utbildningar: 
https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-
utbildning/studieadministrativa-system/ladok/anvandarstod/inspelade-
moten-och-utbildningar/

• Det går alltid bra att kontakta oss på Ladokgruppen vid frågor

https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-utbildning/studieadministrativa-system/ladok/anvandarstod/inspelade-moten-och-utbildningar/
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NYA FUNKTIONER I LADOK

• Filtrering av gamla aktivitetstillfällen

• Aktivitetstillfällen som är äldre än 180 dagar visas inte längre i flikarna 
Rapportera och attestera

• Samtliga aktivitetstillfällen går alltid att söka ut via 
Studiedokumentation - Aktivitetstillfällen
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• Möjligt att få avisering (mail) när det finns studenter som ska ha ett 
helkursbetyg

• Ställs in när man anger rapporteringsrättighet

• Går endast att ange per kurs, inte på en hel organisation 
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AKTUELLT I SELMA

• Deadline för moduluppsättning för Vt 2022: 31 oktober

• Deadline för inledande kurs på program Vt 2022: 31 oktober



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

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

LADOKGRUPPEN 2021



LADOKGRUPPEN 2020

• 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 

• Vi ses fysiskt men utbildningen spelas in om det är möjligt

• Utbildningen är frivillig

• Mer information om lokal och innehåll kommer inom kort 

• Kurstillfällen för Vt 2022 är tillgängliga under ”Studiedokumentation” i 
Ladok den 2/11



FRÅGESTUND!


