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Logga in och logga ut – Umu-id  

Logga in:  

För att komma in i Selma skall du logga in med Umu-id. Du loggar in med ditt användar-
ID/användarnamn och anger lösenord.  

Logga ut:   
För att logga ut skall du både logga ur Selma, men också Umu-id. Detta är mycket viktigt, 
eftersom om du inte gör det och datorn står på olåst, så kan vem som helst komma in i de 
centrala system som du har behörighet att arbeta i och som är kopplade till Umu-id. Du 
stänger ned Umu-id antingen genom att välja logga ut, eller genom att stänga ned rutan.  

Utbildningsinformation  

Flöde utbildningsinformation  

I Selma finns det fyra varianter av kurstillfällen. De tre första är kurstillfällen som skall sökas:  
  

• Fristående kurstillfällen som skall sökas (utbildningswebben för presumtiva studenter):  
Ska vara inlagda och godkända i oktober/november för kommande läsår  

 

• Fristående kurstillfällen för utbytesstundeter 
Ska vara inlagda och godkända i oktober/november för kommande läsår 

 

• Programkurstillfällen som skall sökas:  
Ska vara inlagda och godkända antingen januari/februari för hösttermin eller juni/juli för 
vårtermin.  

 

Har man en kurs som skall sökas som både fristående kurs och programkurs kan man lägga 
in denna information på en och samma gång i och med arbetet med utbildningsutbudet och 
markera att tillfället går både som programkurs och fristående kurs.  
 

Arbetet med utbildningsutbudet  

Arbetet med utbildningsutbudet innefattar anmälningsinformation till program och fristående 
kurser. Arbetet sker i september/oktober inför kommande läsår. När du arbetar med 
utbildningsutbudet arbetar du med följande huvudmenyer:  

•  Kurstillfälle  

•  Kurspaket (om ni har några)  

•  Programtillfälle (om ni har några program)  

•  Administrera - för ämnen, ämnesrubriker, programblad (om ni har program) och 
fakultetstext  
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Kurstillfälle  

Begreppet kurstillfälle  

Kurstillfälle är en instans av kursen, dvs. när, var och hur kursen går. Tillfället får en 
anmälningskod kopplad till sig. En kurs kan ha flera kurstillfällen under en och samma termin, 
exempelvis ett tillfälle som går på distans, ett som går med normal undervisningsform, eller 
att kursen ges på olika orter.  
  
I Selma kan man arbeta både med kurstillfällen som inte skall sökas och kurstillfällen som 
skall sökas. Detta väljer man genom att antingen arbeta i ”Sökbara Kurstillfällen” eller ”Ej 
sökbara kurstillfällen”. 
 
Arbetet med att skapa utbudet av kurstillfällen följer en separat tidplan för varje läsår.  

Skapa sökbart kurstillfälle  

Skall man skapa ett nytt kurstillfälle till en helt ny kurs måste basdata och behörighet i 
kursplanen vara låsta. Finns en fastställd kursplan eller en påbörjad kursplan är dessa 
kriterier redan uppfyllda. 

Kurstillfälle, flik ”1. NärVarHur”  

1. Öppna startsida - kurstillfälle, sökbara kurstillfällen, klicka på knappen 'Skapa nytt'. 
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2. Sök ut aktuell kurs som tillfället ska kopplas till.  

 
 

3. I träfflistan väljer du vilket läsår kurstillfället ska tillhöra. Klicka därefter på ”Skapa nytt 
tillfälle”. 
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4. Du hamnar nu i fliken ”1.NärVarHur”. Markera om det är en fristående kurs och/eller 
om det är en programkurs.  

 
Tillfällen som skapas för utbytesstudenter ska markeras ”Fristående kurs” och 
”Utbytesstudenter”. 

 
5. Välj ”Starttermin” (läs vad som gäller för sommarkurstillfällen längre fram i manualen), 

”Studietakt”, ”Studietid”, ”Studieort”, ”Undervisningsform”. De värden som ligger i 
dessa vallister är Ladokvärden. Har du ett distanskurstillfälle med få, eller inga träffar 
kan du ange ”Blandade tider” som studietid. 

6. Välj ”Period(sökandewebben)”. Även här handlar det om studiestart dvs. när på 
terminen kurstillfället startar. Du har två perioder per termin att välja på, samt en period 
för sommaren. 

7. Om kurstillfället ges på engelska finns möjlighet att ange ”Period (internationellt)”. Dag 
och månad ska ingå t.ex. ” Jan 17 - June 5, 2015” då hänvisning till veckor inte är 
internationellt användbart.  

8. Fältet ”Finansieringsform” har värdet ”Ordinarie anslagsfinansiering” som förvalt värde. 
Ändra endast om du har underlag som uttryckligen säger att det ska vara något annat.  

9. Ange kurstillfällets startdatum och slutdatum i fälten ”Studieperiod”. Startdatum avser 
tidpunkt för kursstart och slutdatum avser tidpunkt för kursavslut. Undantag från detta 
är om kurstillfället sträcker sig över flera terminer (se punkt 18). Då ska angivet 
slutdatum vara slutdatum på första studieperioden. 

10. Ange registreringsperiod om tillfället ska vara öppet för självregistrering via 
studentwebben. Klickar du på knappen ”Fyll i datum” får du defaultvärden för 
registreringsperioden.  
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11. Kontrollera vilken behörighet som är förvald och ändra vid behov. 
12. Välj ”Språk”.  

 
Valet ”Svenska” innebär kurstillfället ges på svenska. 
Valet ”Engelska” innebär att kurstillfället ska ges på engelska. 
Valet ”Svenska/Engelska” innebär att kurstillfället ska ges på engelska om icke 
svensktalande studenter sökt och antagits till kursen. 
Valet ”Annat” aktiverar valen i drop down-listan. Tillfället ges på det valda språket. 
 

13. Välj urvalsregler i valfältet ”Standardurval” eller skriv urvalsreglerna i fritext i fältet 
”Urval”. 

14. ”Urval på engelska” fylls i om tillfället ges på engelska eller svenska/engelska. 
15. Lägg till ev flaggor under ”Förutsättning för kurstillfälle”. Flaggan "Ges endast inom 

kurspaket" innebär att tillfället inte annonseras ut på nätet eller på utbildningswebben 
för presumtiva studenter utan bara är skapat för att kunna plockas upp i ett kurspaket. 
Denna flagga ska BARA användas för kurstillfällen som enbart ges i ett kurspaket. 

16. → Välj ”Spara”  
Längst upp på sidan får du meddelande att uppgifterna sparat samt att en 
anmälningskod genererats. 

 
Vidare så kommer det fram ett fält längst ner på sidan som heter ”Fördelningsuppgifter 
då kurstillfället sträcker sig över flera terminer”. Har du valt ”Distans” eller ”IT-baserad 
distans” i fältet ”Undervisningsform” så öppnas även möjligheten att fylla i ”Uppgifter 
för distansstudier”. 
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17. Är det ett distanskurstillfälle ska du ange ”Uppgifter för distanskurser”. 

 
Fyll i uppgifterna i fönstret som öppnas. Fältet ”Antal obligatoriska träffar inklusive 
tentamen” måste fyllas i med en siffra, även om antalet träffar är noll. 
Distansuppgifterna låses tillsammans med övriga uppgifter under fliken ”NärVarHur”.  
→Spara och stäng fönstret. 

 
18. Om kurstillfället går över flera terminer delar du upp antal poäng per termin. Börja med 

att lägga in hur många poäng som går på startterminen. Sedan för resterande 
termin/er väljer du termin samt anger startdatum och slutdatum, eventuell 
självregistreringsperiod samt antal poäng. Tryck sedan på ”Spara” som står i 
anslutning till fälten.  

 
19. Du kan nu välja att lägga till ytterligare ett tillfälle till kursen (börja om på punkt 1) eller 

att fortsätta att arbeta med de övriga flikarna. 
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Kurstillfälle, flik ”2. Studieavgifter”  

Under denna flik anger du den studieavgiftsklass/årsbelopp som kurstillfället ska ha samt 
väljer om det ska vara full betalning vid första betalningstillfället. Kurstillfällen på mindre än 30 
hp kräver full betalning och i de fallen är bocken redan ifylld och får inte heller ändras. 
Obs! Denna ska alltså endast bockas i om ni vill att studenten ska betala hela utbildningen 
direkt vid första betalningstillfället, dvs. om totala avgiften för hela programmet ska betalas på 
en gång. 

 
→Spara 
 
Du ser utfallet av dina val då du sparat. 
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Kurstillfälle, flik ”3. Beskrivning” 

Här ryms de beskrivande delarna för kursen. Fältet ” Beskrivning” samt ”Anmärkning” är 
gemensamma för alla skapade kurstillfällen för kursen det aktuella läsåret.  Fältet ”Ämne” 
används inte av utbildningswebben för presumtiva studenter och ska därför lämnas som det 
är. 
 

Beskrivning av kurstillfällen för katalog och webb 
Fältet ”Beskrivning” ska beskriva kurstillfället och är den text som visas i utbildningswebben 
för presumtiva studenter på umu.se/utbildning. ”Anmärkning” kan användas för övrig 
information som gäller för alla kurstillfällen på kursen. 
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Kurstillfälle, flik ”4. Ämnesord”  

Ämnesorden är uppdelade enligt en struktur som UHR använder på antagning.se så att dina 
kurser blir sökbara i deras ämnesträd. Det är obligatoriskt att ange minst ett ämnesord. 
Ämnesorden används även i vår utbildningswebb för presumtiva studenter på 
umu.se/utbildning. 
 

1. Markera de ämnesord som passar in på din utbildning och tryck på ”Spara”. Resultatet 
visas i rutan till höger. 
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Kurstillfälle, flik ”5. Fritextord”  

Du kan skriva i enskilda ord, eller grupp av ord, som ger sökträffar på nätet.  

 
I exemplet ovan ger alltså de två ifyllda orden ”hälsofrämjande metodik’ träff om någon söker 
på det uttrycket.  
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Kurstillfälle, flik ”6. Kontakt” 

Adress  
Ange aktuell kontaktadress för enheten som är ansvarig enhet för kursen. Den adress du 
anger används av samtliga kurstillfällen aktuellt läsår. 

1. Öppna kurstillfälle - kontakt 
2. Klicka på ”Lägg till adress” 

 
En pop up-ruta öppnas. 

3. Fyll i uppgifterna för enheten som är ansvarig enhet för kursen och spara uppgifterna. 
Det är endast fälten ”Enhetens namn” och ”Webbsida” som visas på 
utbildningswebben för presumtiva studenter. 
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Kontaktperson   
 
Här anger du kontaktperson för kurstillfället via länken ”Lägg till kontakt”. Denna 
kontaktuppgift används av samtliga kurstillfällen för kursen det aktuella läsåret. 
 

1. Klicka på ”Lägg till kontakt” 

  
2. Skriv in uppgifterna i rutan som öppnas. Det är bara ”Namn” och ”E-post” som 

används av utbildningswebben för presumtiva studenter. 

 
OBS! På vissa kurstillfällen kan nedanstående visas fortfarande (Kontaktuppgifter för 
ämnet/ämnesrubriken). 

 
Denna uppgift är gammal och används inte av utbildningswebben för presumtiva studenter. 
Lägg därför till en kontakt enligt steg 1 och 2 ovan. 
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Kurstillfälle, flik ”7. Kursplaneversion” 

Här väljer du vilken version av kursplanen som kursens kurstillfällen är kopplade till (samma 
funktion som under ”NärVarHur”-fliken). Detta styr vilken behörighet som gäller och kommer 
att visas för kursens tillfällen. 
  
Det kan som mest finnas tre alternativ: 

• Gällande kursplan, som är den senast beslutade versionen av kursplanen, 

• Pågående revidering, som är den senast påbörjade versionen av kursplanen, 

• Äldre kursplan, som är en version som är äldre än den senast beslutade. 
 
Kontrollera att kurstillfället är kopplad till rätt version av kursplanen, dvs att behörigheten för 
kurstillfället är korrekt.  

 

Att fylla i kurstillfällets ”NärVarHurKlart” 

När du är klar med tillfällets alla flikar väljer du fliken ”1.NärVarHur” och klickar på knappen 
NärVarHurKlart.  

 
Detta låser tillfällets NärVarHurKlart för kurstillfällesadministratörer men 



Selma manual för kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle  

Gäller från 2022-09-15 

 

Studentcentrum/Ladokgruppen 
Sida 16 

 
Version 2.0  

utbildningsinformationsansvariga kan fortfarande komma åt och arbeta med formuläret.  
När utbildningsinformationsansvariga arbetat klart med tillfället och vill godkänna det kan man 
söka ut tillfället under fliken ”Sök/Redigera kurstillfällen". Klicka i rutan under "Godkänn” så 
låses NärVarHurKlart även för utbildningsinformationsansvarig och endast redaktören kan 
ändra i formuläret. 

 

Flytta upp/revidera kurstillfälle  

Inför starten av en ny inrapporteringsperiod, måste du själv flytta upp de kurstillfällen du vill 
ha med från föregående år. 
Så gör man:  

1. Öppna startsida - kurstillfälle.   

 
2. Under "Flytta upp kurstillfällen" väljs läsår (obs! föregående läsår väljs) från vilket 

kurstillfällena skall flyttas upp. Klicka sedan på "Lista för uppflyttning"  
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3. Alla uppflyttbara kurstillfällen visas. Bocka för det/de kurstillfällen du vill flytta upp (om 

du bockar i den översta rutan markeras alla kurstillfällen). Klicka på knappen ”Flytta 
upp”. 

4. Uppflyttade kurstillfällen visas i resultatlistan. 
5. Du kan nu återgå till din utsökning genom att trycka på länken ”Till kurslistan” längst 

upp och där fortsätta att flytta upp ytterligare kurstillfällen. 
6. Öppna det kurstillfälle du vill börja arbeta med. Kurstillfällets ”1. NärVarHur” öppnas. 
7. Nu kan du granska och ev ändra uppgifterna ifall det behövs. Starterminen har 

automatiskt ändrats från innevarande hösttermin/vårtermin till kommande 
hösttermin/vårtermin men tillfällenas startveckor respektive slutveckor måste fyllas i på 
nytt. Glöm inte att granska övriga uppgifter. 

8. →Spara  
 

Nu bör du fortsätta med att granska de andra flikarna dvs. studieavgifter, beskrivning, sökord 
och kontakt osv. Du kan även välja att skapa ytterligare ett tillfälle eller välja att arbeta med 
ett annat uppflyttat tillfälle. 

Att fylla i kurstillfällets ”NärVarHurKlart” 

När du är klar med tillfällets alla flikar väljer du fliken ”1.NärVarHur” och klickar på knappen 
NärVarHurKlart.  

 
Detta låser kurstillfällets uppgifter under fliken ”NärVarHur” för Selma-administratörer på 
första behörighetsnivån. Användare med högre behörighet kan fortfarande regidera dessa 
uppgifter.  
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Godkänn (fakultetsnivå) 

När arbetet med kurstillfället är färdigt på första nivån ska det godkännas på nästa nivå. Det 
gör du genom att söka ut tillfället under "Sök/Redigera kurstillfällen". Markera aktuella tillfällen 
och klicka "Godkänn (fakultetsnivå). 

 

Sommarkurstillfälle  

Sommarkurstillfällen skiljer sig inte från vanliga kurstillfällen men eftersom Ladok inte har 
någon sommartermin kan ett sommarkurstillfälle antingen tillhöra vårterminen eller 
höstterminen. Du måste välja rätt termin beroende på sommarkurstillfällets startvecka är före 
eller efter 1 juli. För sommarkurser som skall ges under 2015 så måste du välja V15 som 
starttermin om startveckan är före 1 juli eller H15 om startveckan är efter 1 juli. 
 
Sommarkurserer ska endast markeras som Fristående kurs 

 
Exempel: du arbetar med att skapa kurstillfällen för kommande läsår 15/16. För 
sommarkurstillfällena gäller då följande:  

• Välj starttermin V15 eller H15 i ”NärVarHur” beroende på tillfällets startvecka  

• I övrigt så väljer du "sommarkurs" i fältet period. För mer information se "Skapa 
kurstillfälle". 
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Ta bort kurstillfälle  

Kurstillfälle som fortfarande är under redigering, dvs. som har lägre status än ”4 Ladok” kan 
tas bort.  
Så gör man:  

 1. Sök ut kurstillfället under fliken ”Sök/Redigera kurstillfälle” 
 2. I listan med kurstillfällen finns det till vänster om kursnamnet rutor som du kan 

bocka i för att granska och för att ta bort tillfällen. 

 

Ej sökbara kurstillfällen  

För kurstillfälle som ej söks är det inte lika mycket uppgifter att fylla i. Umeå universitet 
använder sig av ej sökbara kurstillfällen för uppdragsutbildningar.  
 
Flödet ser något annorlunda ut än för sökbara kurser. De går inte via fakulteten för 
godkännande utan så fort du har markerat att kurstillfället är klart går informationen raka 
vägen in i Ladok och du kan börja registrera studenter på anmälningskoden. 
 
Så gör man:  

 1. Öppna startsida kurstillfälle. 
1. 2. Klicka på: ”Ej sökbara kurstillfällen” och klicka sedan på ”Skapa nytt kurstillfälle”. 
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3. Sök ut aktuell kurs i sökformuläret. 
4. Välj termin och klicka på ”Skapa nytt tillfälle” 

 
5. Fyll i de obligatoriska grunduppgifterna för kurstillfället och spara uppgifterna. Selma 

genererar då en anmälningskod för tillfället. Grunduppgifterna går i det här läget 
fortfarande att redigera. När du anser dig vara färdig med tillfället markerar du att det 
är klart. Uppgifterna om kurstillfället och den genererade anmälningskoden förs då 
över till Ladok. Om du behöver ändra något efter detta måste du ta kontakt med 
Ladokgruppen. 
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Kurspaket  

Skapa kurspaket  

Kurspaket är en samling av kurstillfällen som har knutits ihop till ett gemensamt paket. Det får 
en gemensam anmälningskod som studenten kan söka. 
 
I Selma kan du skapa ett kurspaket. Kurspaketet fungerar i stort som ett vanligt kurstillfälle 
med NärVarHur, beskrivning, sökord och kontakt mm, men man måste även ange basdata 
för kurspaktetet. Vidare skall man också ange de kurstillfällen som skall ingå i paketet. Dessa 
kurstillfällen måste vara inlagda för angett läsår för att kunna väljas. 
 
Så gör man: 

1) Öppna Kurspaket. 
2) Välj läsår. 

  
3) Du hamnar i ”1. Basdata”.  

 
 

  



Selma manual för kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle  

Gäller från 2022-09-15 

 

Studentcentrum/Ladokgruppen 
Sida 22 

 
Version 2.0  

4) Fyll i ”Grunduppgifter för kurspaket” 

 
5) Fyll i ”Behörigheter (förkunskapskrav)

 

6) Du kan välja att spara basdatat för att senare återkomma till fliken och göra klart 
uppgifterna. När du väljer ”Lås basdata” kan du inte längre ändra dessa uppgifter. 

 

När basdatat har låsts tillgängliggörs fliken ”2. NärVarHur”.  
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Flik ”2. NärVarHur” 

Markera om paketet hanteras som en fristående kurs och/eller som en programkurs. 

  

Fyll i uppgifterna under ”Grunduppgifter för alla kurspaket” 

 

Tryck på spara. Övriga flikar blir tillgängliga men du stannar kvar i fliken ”2. NärVarHur”. 

Valde du ”Distans” eller ”IT-baserad distans (internet)” i fältet ”Undervisningsform” 
tillgängliggörs möjligheten att ange villkoren för distansupplägget. Fyll i dessa genom att ange 
”Uppgifter för distanskurser”. 

 
Fyll i uppgifterna i fönstret som öppnas. Fältet ”Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen” 
måste fyllas i med en siffra, även om antalet träffar är noll. Distansuppgifterna låses 
tillsammans med övriga uppgifter under fliken ”NärVarHur”.  
→Spara och stäng fönstret. 

Du kan nu gå vidare och arbeta med innehållet i respektive flik. 
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Flik ”3. Studieavgifter” 

Välj aktuell studieavgift för kurspaketet och tryck ”Spara” 

Flik ”4. Välj kurstillfällen” att koppla tillfällen till kurspaket 

Här lägger du till de kurstillfällen som skall ingå i kurspaketet. Observera att dessa tillfällen 
först måste vara uppflyttade/skapade för det läsåret som kurspaketet skall gå. Om delar av 
kurspaketet är valbara får du ändå plocka upp ett antal "schablonkurser" och därefter 
beskriva i kurspaket - beskrivning, att det finns även andra kurser att välja på.  
 
Så gör man:  

1) Om du inte redan har ett kurspaket öppet, så söker du ut befintliga kurspaket för 
det läsår du arbetar med och klickar på ”Benämning” för aktuellt kurspaket. 

 
2) I undermenyn till kurspaket klickar du på fliken ”4. Välj kurstillfällen”.  

 
3) Sök ut de kurstillfällen du vill lägga till i paketet. Du kan söka på kurskod eller 

benämning. När du får upp tillfället markerar du och trycker ”Lägg till”. Resultatet 
syns i rutan längst ned under ”Tillagda kurstillfällen”. Har du lagt till ett tillfälle av 
misstag kan du ta bort det med hjälp av soptunnan i denna vy. 

Flik ”5. Beskrivning” 

Fyll i relevanta uppgifter för att beskriva kurspaketet på utbildningswebben för presumtiva 
studenter på umu.se/utbildning. 

Flik ”6. Ämnesord” 

Välj relevanta ämnesord och spara. Ämnesorden är uppdelade enligt en struktur som UHR 
använder på antagning.se så att kurspaketet blir sökbart i deras ämnesträd. Det är 
obligatoriskt att ange minst ett ämnesord. Ämnesorden används även i vår utbildningswebb 
för presumtiva studenter på umu.se/utbildning. 

Flik ”7. Fritextord” 

Fyll i relevanta fritextord och spara. Påverkar hur väl tillfället ger sökträff för en student då 
denne fritextsöker på olika sajter. Det går skriva enskilda ord eller grupp av ord, t ex ”engelsk 
historia”. 
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Flik ”8. Kontakt” 

Adress  
 
Ange aktuell kontaktadress för enheten som är ansvarig enhet för kursen. Den adress du 
anger används av samtliga kurstillfällen aktuellt läsår. 

4. Öppna kurspaket - kontakt 
5. Klicka på ”Lägg till adress” 

 
En pop up-ruta öppnas. 
 

6. Fyll i uppgifterna för enheten som är ansvarig enhet för kursen och spara uppgifterna. 
Det är endast fälten ”Enhetens namn” och ”Webbsida” som visas på 
utbildningswebben för presumtiva studenter. 
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Kontaktperson   
 
Här anger du kontaktperson för kurspakettillfället via länken ”Lägg till kontakt”.  

6. Klicka på ”Lägg till kontakt” 

  
7. Skriv in uppgifterna i rutan som öppnas. Det är bara ”Namn” och ”E-post” som 

används av utbildningswebben för presumtiva studenter. 

 
OBS! På vissa kurspakettillfällen kan nedanstående visas fortfarande (Kontaktuppgifter för 
ämnet/ämnesrubriken). 

 
Denna uppgift är gammal och används inte av utbildningswebben för presumtiva studenter. 
Lägg därför till en kontakt enligt steg 1 och 2 ovan. 
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Att fylla i kurspaketets ”NärVarHurKlart” 

När du är klar med tillfällets alla flikar väljer du fliken ”1.NärVarHur” och klickar på knappen 
NärVarHurKlart.  

 
Detta låser kurspaketets uppgifter under fliken ”NärVarHur” för Selma-administratörer på 
första behörighetsnivån. Användare med högre behörighet kan fortfarande redigera dessa 
uppgifter. 

Godkänn (fakultetsnivå) 

När arbetet med kurspaketet är färdigt på första nivån ska det godkännas på nästa nivå. Det 
gör du genom att söka ut tillfället under "Sök/Redigera kurspaket". Markera aktuella tillfällen 
och klicka "Godkänn (fakultetsnivå). 

 
Flytta upp kurspaket  
Inför ett nytt läsår skall du liksom för vanliga kurstillfällen flytta upp (kopiera) de kurspaket 
som skall gå även nästa läsår. 
Så gör man:  

 1. Öppna kurspaket, sök ut kurspaket för innevarande läsår. Tryck flytta upp för de 
kurspaket som skall gå nästa läsår. 

 2. Lägg in nya start- och slutveckor och granska övriga uppgifter, spara.  

Ta bort kurspaket  

Ett kurspaket som fortfarande är under redigering, dvs som inte 
utbildningsinformationsansvarig (som regel fakultet) har markerat som klart, kan man ta bort 
från valt läsår. 
Så gör man: 

 1. Sök ut kurspaket på kurspaket - startsida, och välj för vilket läsår. 
 2. Kurspaket som är under redigering har en ruta till vänster om kursnamnet där det 

står ta bort. Markera i rutan och tryck ”Ta bort”. Kurspaketet är nu borttaget från det 
läsåret.  



Selma manual för kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle  

Gäller från 2022-09-15 

 

Studentcentrum/Ladokgruppen 
Sida 28 

 
Version 2.0  

Programtillfälle  

Skapa nytt programtillfälle  

I Selma skall även anmälningsinformationen till program finnas, det vi kallar programtillfälle. 
Till tillfället kopplas en anmälningskod som Selma genererar automatiskt. Är det ett 
engelsktspråkigt masterprogram du lägger in är det väldigt viktigt att du skriver alla fritextfält 
på engelska samt att du bland flaggorna markerar att det är masterprogram (gäller om 
masterprogrammet ska vara sökbart i den tidigare ansökningsomgången).  
 
Så gör man:  

1.  Öppna startsida - programtillfälle. Välj aktuellt läsår.  

 
2.  Välj ”Skapa programtillfälle”. 
3.  Skapa programtillfälle steg 1 av 2 öppnas. Välj vilket program du vill arbeta med 

och klicka på ”Välj” för att söka ut ev inriktning för valt program.  
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4. Skapa programtillfälle steg 2 av 2 öppnas. Välj läsår, eventuell inriktning och typ av 
tillfälle. Klicka på knappen ”Välj”  

 
5. Fliken ”1. NärVarHur” för det valda programmet öppnas. 

 
6. Fyll i alla uppgifter. Uppgifter markerade med * är obligatoriska. Vissa uppgifter 

som exempelvis antagningstal och planeringstal är frivilliga. Fyll i dem om du tycker 
att du kan uppskatta dem. 

7. Spara uppgifterna. Du kan återgå till sidan vid senare tillfälle och ändra om du vill. 
8. Nu kan du arbeta vidare med övriga flikar. 

 
  



Selma manual för kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle  

Gäller från 2022-09-15 

 

Studentcentrum/Ladokgruppen 
Sida 30 

 
Version 2.0  

Programtillfälle, flik ”2. Studieavgifter”  

Under denna flik anger du den studieavgiftsklass/årsbelopp som programtillfället ska ha samt 
väljer om det ska vara full betalning vid första betalningstillfället. Programtillfällen på mindre 
än 30 hp kräver full betalning och i de fallen är bocken redan ifylld och får inte heller ändras. 
 
Obs! Denna ska alltså endast bockas i om ni vill att studenten ska betala hela utbildningen 
direkt vid första betalningstillfället, dvs. om totala avgiften för hela programmet ska betalas på 
en gång. 

 
→Spara 
Du ser utfallet av dina val då du sparat. Här är bocken alltså INTE ifylld då beloppen är olika. 
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Programtillfälle, flik ”3. Beskrivning”  

Fliken innehåller följande fält:  

• Katalogtext 
o Innehållet i detta fält skickas till externa sajter och måste därför underhållas.  

• Undervisning 
o Används inte och kan lämnas som det är. 

• Examen 
o Används av utbildningswebben för presumtiva studenter på umu.se/utbildning 

och måste därför underhållas. 

• Efter utbildningen 
o Används inte och kan lämnas som det är. 

• Intresseområden 
o Används inte och kan lämnas som de är. 

Programtillfälle, flik ”4. Ämnesord”  

Välj relevanta ämnesord och spara. Ämnesorden är uppdelade enligt en struktur som UHR 
använder på antagning.se så att programmet blir sökbart i deras ämnesträd. Det är 
obligatoriskt att ange minst ett ämnesord. Ämnesorden används även i vår utbildningswebb 
för presumtiva studenter på umu.se/utbildning. 

Programtillfälle, flik ”5. Examensord”  

Välj relevanta examensord. Det är obligatoriskt att ange minst ett examensord. 

Programtillfälle, flik ”6. Fritextord”  

Du kan skriva i enskilda ord, eller grupp av ord, som ger sökträffar på nätet. I exemplet ovan 
ger alltså de två ifyllda orden ”hälsofrämjande metodik’ träff om någon söker på det uttrycket. 

  
→Spara 
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Programtillfälle, flik ”7. Inledande kurs” 

Till varje programtillfälle kan en eller flera inledande kurser läggas till under programtillfällets 
inledande termin. Kurserna kan läggas till i listan över inledande kurser så snart kurstillfällen 
har status ”4. Ladok” i Selma.  

 
Tillfällen som lagts till i listan kan ha antingen markeringen ”Preliminär” eller ”Klar”. 
Information om inledande kurser förs över till Ladok enbart för tillfällen som markerats som 
klara i listan. 

 
OBS! I fliken ”Sök/redigera programtillfälle” kan du efter en utsökning av programtillfällen 
även se vilken status som gäller för inledande kurs. Efter du gjort en sökning så kan du i 
kolumnen ”Inl. kurs” se status. 
 

 
 



Selma manual för kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle  

Gäller från 2022-09-15 

 

Studentcentrum/Ladokgruppen 
Sida 33 

 
Version 2.0  

Dessa statusar finns: 
 

• Röd varningstriangel→  
Inledande kurs saknas helt. Texten ’Inledande kurs saknas’ visas. 
 

• Gul varningstriangel och texten ’Preliminär’→  
Kurstillfälle med samma startdatum som programmet finns men saknar klarmarkering. 
 

• Gul triangel och texten ’Avvikande datum’→  
Klarmarkerat kurstillfälle finns men kurstillfälle med samma startdatum som 
programtillfället saknas. 
 

• Gul triangel och texten ’Preliminär och avvikande datum’→ 
Kurstillfälle med status preliminär finns men kurstillfälle med samma startdatum som 
programtillfället saknas. 
 

• Grön bock och texten ’Inl. kurs klar. Struktur påbörjad men ej klar.’→ 
Kurstillfälle med samma startdatum som programmet finns och är klarmarkerat. Det 
finns andra kurstillfällen som är påbörjade men inte klarmarkerade. 
 

• Grön bock och texten ’Klar’→ 
Kurstillfälle med samma startdatum som programmet finns och är klarmarkerat. 

 

Programtillfälle, flik ”8. Kontakt”  

Sist på programtillfälle ligger kontaktuppgifterna. Uppgifter om ansvarig institution hämtas 
från utbildningsplanen, men vill du själv lägga in annan alternativ kontaktinformation gör du 
det här. Notera att några av uppgifterna visas som kontaktuppgifter på utbildningswebben för 
presumtiva studenter: 

• I fältet ”Adress” hämtas uppgiften ”Enhetens namn” och ”Webbsida”  

• I fältet ”Kontakt” hämtas uppgiften ”Kontaktperson” och ”E-post” 

Att fylla i programtillfällets ”NärVarHurKlart” 

När tillfällena är granskade och du anser dig färdig markerar du i ”1.NärVarHur” att det är 
klart. Detta låser programtillfällets uppgifter under fliken ”NärVarHur” för Selma-
administratörer på första behörighetsnivån. Användare med högre behörighet kan fortfarande 
redigera dessa uppgifter. Vänta så länge som möjligt med detta för när tillfället är markerat 
som klart kan du inte längre gå in och ändra uppgifterna. 
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Flytta upp/revidera programtillfälle  

Inför starten av en ny inrapporteringsperiod måste du själv flytta upp de programtillfällen du 
vill ha med från föregående läsår. 
 
Så gör man:  

 1. Öppna startsida – programtillfälle. 
 2. Sök ut alla programtillfällen ett visst läsår, välj ”Lista för uppflyttning”. OBS! Tänk på 

att välja det läsår från vilket programtillfällena skall flyttas upp. 
 3. En lista över de uppflyttbara programtillfällen visas. Bocka för de programtillfällen du 

vill flytta upp och klicka på ”Flytta upp”. 
 4. I resultatrutan syns nu att programtillfällena har blivit uppflyttade ett läsår. 
 5. Tryck ”Redigera” för det programtillfälle du vill börja arbeta med så öppnas tillfällets 

”1.NärVarHur”. 
 6. Nu kan du granska och ev ändra uppgifterna ifall det behövs. 
 7. Nu bör du fortsätta med att granska modul 3 dvs. studieavgifter, beskrivning, sökord 

och kontakt. Du kan även välja att skapa ytterligare ett tillfälle eller välja att arbeta med 
ett annat uppflyttat tillfälle. 

Ta bort programtillfälle  

Programtillfällen som fortfarande är under redigering, dvs som 
utbildningsinformationsansvarig (fakulteten) ännu inte har godkänt, kan man ta bort. Har man 
t.ex. flyttat upp ett programtillfälle till nästa läsår kan man söka ut det där och trycka ta bort. 
 
Så gör man:  

 1. Sök ut programtillfällen för ett visst läsår, välj lista för redigering eller lista samtliga. 
 2. För de programtillfällen som fortfarande inte är låsta finns knapp för att redigera och 

en annan knapp för att ta bort. Tryck ”Ta bort”. 
 3. Du får ett meddelande om du vill ta bort eller inte, tryck, ”Ja” och programtillfället 

försvinner.  


