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Arbetsprocesser i Ladok för program- och kursadministration på grund- 
och avancerad nivå. 

I samband med införandet av nya Ladok har en del arbetsprocesser påverkats och vissa 
moment har fått en annan tidsperiod då dessa måste genomföras. Fakulteter och 
institutioner bör se över sina administrativa processer i förhållande till nämnder och 
styrelser, beslut kan behöva fattas vid andra tider på året än tidigare. 
Detta gäller framförallt skapade av moduler (prov) dvs de ingående delarna i en kurs som 
används vid resultatrapportering. Innan kurstillfällen sätts till status komplett i Ladok, vilket 
krävs för att skapa programstrukturer samt ta emot antagna studenter från 
antagningssystemet NyA, måste kursens moduler vara klara. Annars kommer antagna 
studenter att kopplas till fel version av kursen i Ladok vilket medför ett stort problem då inte 
resultatrapportering kan ske på rätt moduluppsättning. 

 
Tidsplanering för kursadministration * 

 
 

Arbetsmoment System Vem När 

Skapa nya kurser    

inför kommande   Före skapandet av 
terminer UBAS Institution kurstillfälle 

   Före kurstillfället 
Skapa moduler   sätts i status 
(provkoder) inför   komplett. 
kommande   1 april (inför HT) 
terminer UBAS Institution 1 oktober (inför VT) 

Skapa    
 

Ca 15 juni (inför VT) 
Ca 15 december 
(inför HT) 

kurstillfälle för  
antagning via   
NyA (nationella   
omgångar för   
dessa datum) LUBAS Institution 

 



 

 
Skapa 
kurstillfälle för 
antagning via 

 

NyA 
(internationella 

   
Ca 25 maj (inför VT) 

omgångar för 
dessa datum) 

 
LUBAS 

 
Institution 

Ca 15 september 
(inför HT) 

 
Skapa 
kurstillfälle utan 
antagning via 

   
 
 

Senast 1 maj/ 
NyA LUBAS2 Institution 1 november 

Information om 
ingående kurser 

  
Institution 

 

(programstruktur) 
inför kommande 

 skickar till 
Ladok- 

 
Senast 1 maj/ 

termin Excel gruppen 1 november 

Inläggning av 
struktur 

  

Ladok- 

 

maj-juni/november- 
(programplan) LADOK gruppen december 

Kontroll av 
förkunskapskrav 

LADOK/ 
NyA 

 
Institution 

 
juni-juli/december 

Publicering av 
programstruktur 

 
LADOK 

 
Institution 

När tillfällen satts 
i status komplett: 
1 december inför 
VT eller 1 augusti 
inför HT 

 
* I exemplet ovan beskriver vi arbetsprocessen för utbildningar med antagning via NyA i de nationella och 
internationella omgångarna. Samt de utbildningar som skapar kurstillfällen utan antagning via NyA. 
De utbildningar som har antagning via NyA och tillhör en annan antagningsomgång (t ex MUSIKERHT, SCENHT 
osv) har andra datum anpassade efter omgången. 

 
Nedan finns länkar till LUBAS samt Antagningsavdelningens sidor på medarbetarwebben där 
viktig information finns att läsa: 

 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till- 
utbildning/utbildningsadministration/studieadministrativa-system/lubas 

 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till- 
utbildning/utbildningsadministration/antagning 

 
Med vänlig hälsning 
 
Leopold Schmidt 


