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Rekommendation av rapporteringssätt i Ladok för 
forskarnivå 
 

Vad Läst var Hur rapportera Rapporteras i 

Ladok av 

Kurs på forskarnivå (där 

flera doktorander deltar) 

Umeå Universitet Kurs på forskarnivå 

eller individuellt 

åtagande1 

Kursgivande 

institution eller 

doktorandens 

institution 

Läskurser (för enskilda 

doktorander) 

Umeå Universitet Individuellt åtagande Doktorandens 

institution 

Kurser på UPL UPL Individuellt åtagande  Doktorandens 

institution 

Konferensdeltagande Umeå Universitet 

(Själva 

konferensen kan 

vara någon 

annanstans, i 

Sverige eller 

utomlands) 

Individuellt åtagande Doktorandens 

institution 

Deltagande i seminarier 

(även workshop och 

Journal clubs) 

Umeå Universitet 

eller annat 

lärosäte, svenskt 

eller utländskt 

Individuellt åtagande Doktorandens 

institution 

Kurs på forskarnivå Annat lärosäte 

(svenskt eller 

utländskt) 

Tillgodoräknande2 Doktorandens 

institution 

Kurser på avancerad nivå 

som är läst innan eller 

under 

forskarutbildningen 

Umeå Universitet 

eller annat 

lärosäte, svenskt 

eller utländskt 

Tillgodoräknande 

(kom ihåg att ange 

utbildningstyp ”Kurs, 

forskarnivå” i Annan 

specifikation.) 

Doktorandens 

institution 

Kurser på forskarnivå 

som är lästs innan 

doktoranden blev 

antagen till 

forskarutbildningen 

Umeå Universitet 

eller annat 

lärosäte, svenskt 

eller utländskt 

Tillgodoräknande Doktorandens 

institution 

 

1 Just nu pågår ett pilotprojekt där ett antal kurser på varje fakultet massrapporteras av den kursgivande institutionen. 
Dessa kurser har en kurskod, t.ex. FOSA001, FOTE001 osv.  
 
2 Det måste finnas ett underlag i form av en ifylld ansökan om tillgodoräknande. Denna blankett samt eventuella kursbevis 
ska sparas på institutionen. Ansökan om tillgodoräknande för forskarnivå finns på sidan för blanketter inom utbildning: 
https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-utbildning/blanketter-inom-utbildning/  

https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-utbildning/blanketter-inom-utbildning/
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Praktisk information om tillgodoräknande 
 
Doktoranden ska söka om tillgodoräknande via Umeå Universitets blankett för 

tillgodoräknande på forskarnivå.  

Målet för tillgodoräknandet (”Tillgodoräknas som”) ska läggas in som ”Annan 

specifikation” och benämnas på samma sätt om den kurs som doktoranden har läst. Välj 

att tillgodoräknandet avser kurspaketeringen för aktuellt forskarämne. För 

tillvägagångssätt, se lathund för tillgodoräknande på forskarnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/utbilda-och-forska/stod-till-utbildning/studieadministrativa-system/ladok/lathund-tillgodoraknande---lagg-in-tillgodoraknande-pa-forskarniva.pdf

