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Lathund Forskarnivå - Lägg till studieperiod på 
flera doktorander samtidigt 

Den här lathunden beskriver hur du lägger till en studieperiod på flera 
doktorander samtidigt. 

1. Gå via menyn Studiedokumentation och välj Hantera flera. Klicka sedan på 
Lägg till studieperiod.  

 

2. Du kan nu söka fram doktoranderna på olika sätt: Via ”kursen” 

Doktorsavhandling, via en viss institution/enhet eller via ett visst forskarämne 

(kurspaketering). Du måste också ange den senaste studieperioden för 

doktorsavhandlingen. Klicka på Sök.  

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du söka på 

kursens namn, dvs 

”Doktorsavhandling” eller 

”Doktorsavhandling i 

xxxx (ämnet). 

Här kan du söka på en 

viss institution/enhet. 
Här kan du söka utifrån ett 

visst ämne, antingen på 

benämningen eller koden.  
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3. I exemplet nedan har en viss institution angetts i sökningen. Sedan angavs 

2020H som den senaste studieperioden.  

Träfflistan inkluderar då alla doktorander som tillhör institutionen och har en 

studieperiod 2020H. Om du vill inkludera doktorander med tidigare 
studieperioder kan du vara justera datumintervallet.  

  

4. Klicka i alla doktorander som ska ha en ny studieperiod. För att välja alla i 

listan, klicka i den översta rutan.  

Klicka sedan på Ny studieperiod.  
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5. Ange vilken studieperiod du vill lägga till, till exempel 2021V.  

Om du har doktorander på listan som är antagna före december 2018 måste du även ange 

en registreringsperiod (trots att doktoranden inte ska registrera sig själv).  

Periodens högskolepoäng: Poängen visas på registreringsintyg. Eftersom du inte vet hur 

många poäng som doktoranden ska göra på sin avhandling en viss studieperiod kan du 

skriva in 0 eller 0,0.  

Klicka på Nästa.  

 

 

6. Klicka på Bekräfta.  
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7. Om du får en grön färg i listan så har studieperioden lagts till på samtliga doktorander. 

Du kan nu registrera doktoranderna var för sig via fliken ”Studiedeltagande”.  

 

 


