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Uppdragsutbildningar i Ubas kursplan 
och Lubas utbud – så funkar det 
Det går nu att skapa kursplaner och kurstillfällen för kurser som 
är uppdragsutbildningar i Ubas kursplan respektive Lubas utbud. 
I nya Ladok hanteras uppdragsutbildning som en separat 
utbildningstyp. Det gör att det krävs separata kurskoder (och 
kursplaner) för kurser som är uppdragsutbildningar, även i det 
fall när det i praktiken är samma kurs som en som ges för 
”vanliga” studenter.  
I de fall en kurs har fungerat både som ”vanlig” utbildning och 
uppdragsutbildning och ingen ny kurskod skapats för uppdrag 
har skapats i Ladok kan detta nu göras via Ubas. 

Kurser som konverterats till uppdragskurser i nya 
Ladok 
I samband med övergången till Ladok märktes ett antal kurser 
som uppdragsutbildning. Denna uppgift har importerats från 
Ladok till Ubas/Lubas. För dessa kurser har kursplanen i Ubas 
försetts med standardtext om uppdragsutbildning. 

Uppdragskurser som skapats direkt i nya Ladok 
Under tiden från införandet av nya Ladok fram till nu har ett 
antal kurser som är uppdrags-utbildningar skapats direkt i Ladok. 
För dessa kan man nu läsa in kursens grunduppgifter i Ubas och 
där skapa en kursplan. Grunduppgifterna hämtar du från Ladok 
genom att ange kurskod. 
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Klicka på rätt kurs och därefter på ”Ny kursplan” och 
grunduppgifter från Ladok fylls i formuläret. Även 
utbildningstyp och nivå hämtas från Ladok. 
Därefter kan du gå vidare och skapa kursplanen med dess texter 
och andra uppgifter. 

Skapa ny kurs/kursplan för uppdragsutbildning 
Att skapa en kursplan för en ny kurs som är uppdragsutbildning 
går till på samma sätt som för en ”vanlig” kurs. 
För att skapa en helt ny kursplan, klicka på skapa ny. 
Använda gammal kursplan som förlaga (du kan använda en 
kursplan för en kurs som inte är uppdragsutbildning som 
underlag för en ny kursplan som är en uppdragsutbildning). Sök 
fram kursen du vill utgå ifrån och klicka på knappen Skapa ny. 
När du anger nivå anger du även att kursen är en 
uppdragsutbildning när så är fallet. 
När du väljer kurskod för en uppdragsutbildning måste fjärde 
tecknet vara ett U, t ex ABCU12. 
Observera att i kursplan för uppdragsutbildning skrivs ingen 
standardtext om alternativ examination ut. 
Under Allmänna uppgifter skrivs en text om att kursen är en 
uppdragsutbildning ut. 

Kurstillfällen för uppdragsutbildningar 
I och med att uppgift om en kurs är uppdragsutbildning eller ej 
finns i systemet kan kurstillfällen som är uppdragsutbildningar 
skapas utan att du som användare behöver göra något särskilt. 
Systemet håller ordning på att kurstillfället som skapas hamnar 
som rätt utbildningstyp i Ladok. 
Välj antagningsomgång som vanligt. Kurstillfällen för 
uppdragsutbildningar som inte ska hanteras via NyA skapas i 
”LADOK-omgångarna” (t ex LADOKHT19). När ett 
kurstillfälle som är uppdragsutbildning skapas är valet av 
finansieringsform begränsat till de former som är tillåtna. På 
motsvarande sätt är det inte möjligt att välja en finansieringsform 
som används för uppdragsutbildning när man skapar kurstillfälle 
för en ”vanlig” kurs. 
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För att kunna hitta kurser och kurstillfällen som är 
uppdragsutbildningar i fliken Utbildningsinformation i Ladok, 
måste du byta utbildningstyp längst ut till höger i den gröna 
menyraden genom att välja Uppdragsutbildning (högskolepoäng) 
i rullisten. 
Arbetar du med dina utbildningar i fliken Studiedokumentation i 
Ladok, behöver du inte göra något val för att hitta 
uppdragsutbildningar. 
Om du har frågor som rör skapandet av kurstillfällen i Lubas så 
kontaktar du lubas@stu.lu.se.  
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