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Handläggningsordning för skapande 
och publicering av utbildnings-
information 

Inom Lunds universitet ansvarar fakulteterna för kurs- och 
utbildningsplaner. Systemverktyget Lubas används för att 
säkerställa att kursplanerna innehåller föreskriven struktur, 
föreskrivet innehåll och att fastställda regler efterlevs. 
Universitetet skärper tillämpningsföreskrifterna ytterligare vilket 
innebär att i de fall fastställd kurs- eller utbildningsplan saknas 
kommer kurs- och programtillfällen inte att exporteras till 
Ladok, NyA eller till LU webben. Detta är en av 
åtgärdspunkterna i slutrapporten från projektet Förbättrad 
regeltillämpning inom Lunds universitet (STYR 2019/719.) 
Moduler, dvs de ingående delar i en kurs som används vid 
resultatrapportering, ska skapas innan ett kurstillfälle sätts till 
status komplett i Ladok. I annat fall kommer antagna studenter 
att kopplas till fel version av kursen dvs till tidigare 
moduluppsättning. En kurs ska alltid innehålla minst en modul. 

Tidsplanering för utbildningsinformation  
I exemplet nedan beskriver vi tidplanen för utbildningar, med 
antagning via NyA, i de nationella och internationella 
omgångarna och för utbildningar där programstrukturer används 
dvs utan antagning via NyA. Utbildningar som har antagning via 
NyA och tillhör en annan antagningsomgång (t ex MUSIKHT, 
SCENHT …) har andra datum anpassade efter omgången. 
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Arbetsmoment System Av vem När 
Skapa nya kurser  UBAS Institution Före skapandet 

av kurstillfälle 
Fastställa 
kursplan för ny 
kurs 

UBAS Institution/Fakultet Före skapandet 
av kurstillfälle 

Skapa moduler  UBAS Institution Före 1 april 
inför hösttermin.  
Före 1 november 
inför vårtermin 
 
 

Skapa 
kurstillfälle för 
antagning via 
NyA (nationella 
omgångar) 

LUBAS Institution Före 15 
december inför 
hösttermin.  
Före 15 juni 
inför vårtermin 

Skapa 
kurstillfälle för 
antagning via 
NyA 
(internationella 
omgångar) 

LUBAS Institution Före 15 
september inför 
hösttermin. 
Före 25 maj 
inför vårtermin. 

Skapa 
kurstillfälle för 
programstruktur i 
Ladok om inte 
kurstillfälle redan 
finns 

Nya 
LUBAS 

Institution Före 1 maj inför 
hösttermin. 
Före 1 november 
inför vårtermin. 

Information om 
ingående kurser 
(programstruktur) 

Excel Institution Före 1 maj inför 
hösttermin. 
Före 1 november 
inför vårtermin. 
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Inläggning av 
programstruktur 

Ladok Ladokgruppen Före 1 augusti 
inför hösttermin. 
Före 1 december 
inför vårtermin. 

Spärr av 
programstruktur 
för enskilda 
studenter 

Ladok Institution Före publicering 
av 
programstruktur 

Publicering av 
programstruktur 

Ladok Institution När 
kurstillfällen 
satts till status 
komplett.  
Tidigast 1 
augusti inför 
hösttermin.  
Tidigast 1 
december inför 
vårtermin. 

 

Viktiga länkar 
Till LUBAS 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-
till-utbildning/utbildningsadministration/studieadministrativa-
system/lubas 
 
Till antagningsavdelningens sidor på medarbetarwebben 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-
till-utbildning/utbildningsadministration/antagning 
 
 
 
Leopold Schmidt 
Avdelningschef 
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