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Föreskrifter om hantering av uppdragsutbildning i Ladok 
 
Regeringen har utfärdat en ny förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor 
(SFS 2002:760). Om en uppdragsutbildning uppfyller de krav som ställs i denna förordning får 
deltagarna ges betyg och kursbevis enligt bestämmelserna för grundläggande högskoleutbildning, 
och kursen får ingå i examen om kraven i övrigt är uppfyllda. Enligt förordningen finns inte några 
krav på grundläggande behörighet för uppdragsutbildning. 
 
Universitetet beslutar att fastställa följande föreskrifter för hantering i Ladok av sådan uppdrags-
utbildning som avses i förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 
2002:760): 
 
* Uppdragsutbildning skall dokumenteras i Ladok endast för personer som följer kurser inrättade 
vid Lunds universitet med fastställd kursplan och kurskod. 
 
* Om uppgift finns om grundläggande behörighet skall denna dokumenteras i Ladok. Saknas sådan 
uppgift dokumenteras i stället uppgift om att personen har rätt att registreras på kurser i 
uppdragsutbildning. 
 
* Alla deltagare skall registreras den termin de påbörjar kursen. Registrering skall ske med hjälp av 
en anmälningskod. För att det klart skall framgå att studenten läst kursen som uppdragsutbildning 
skall särskilda anmälningskoder användas. Om kursen pågår mer än en termin skall 
fortsättningsregistrering läggas in på vanligt sätt. 
 
* Betyg skall inrapporteras på samma sätt som för övriga studenter, dvs även betyg på prov skall 
rapporteras. 
 
Dessa föreskrifter gäller från och med den 1 april 2003 och ersätter de regler som fastställdes i 
universitetets beslut den 11 mars 1998 (Dnr 1 G7 3406/1998). Studerandeenheten har rätt att vid 
behov utfärda kompletterande föreskrifter. 
 
Dessa föreskrifter berör ej utbildning som genomgåtts vid studieförbund m m. För hantering av 
sådan utbildning gäller särskilt beslut (Dnr I G7 91/2003). 
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av förvaltningschefen, 
universitetsdirektören Peter Honeth. Föredragande har varit avdelningsdirektören Hans Persson.  
I handläggningen har även chefen för studerandeenheten, Kerstin Lindbom, deltagit. 
 
 
Göran Bexell 

 
Hans Persson 
(Studerandeenheten) 


