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Vad är Ladok3?

• Nytt studieadministrativt system (data förs över)

• Säkrare, effektivt och mer användarvänligt än dagens 

Ladok.

• Webbaserat (oberoende av tid och plats) 

• Fokus på självservice

• Minskad pappershantering.

• Flera antal lärosäten använder redan Ladok3 (MaH, MdH, 

SU). KI v46, LNU före jul



Förändrat arbetssätt och övriga 

förändringar  

• Olika utbildningar kommer att ha olika utmaningar och 

olika möjligheter

• Nya användare, lärare och examinatorer (attestanter)

• Ett nytt studentgränssnitt 

• Doktorandhantering mer lik grund- och avancerad nivå. 

Troligtvis mer arbete

• Terminsregistrering försvinner



Driftsättning 22 mars - 9 april 2018

• Lunds universitet går in i Ladok3 22/3 -9/4 (påsk)

• Under driftsättning är Ladok stängt, stänger 21/3 kl 17:00 

• Under stängning går det inte att lägga in registreringar 

eller resultat eller att titta på detta i Ladok. Gäller både 

administrativ personal och studenter

• Data kommer att föra över från nuvarande Ladok

• Pågående ärenden, som resultatrapporteringslistor, 

tentaanmälningsperioder och examensansökningar 

kommer inte att föras över. Avsluta dessa ärenden, 

annars går arbetet förlorat. Går att lägga in i efterhand

• Integrationer kopplas om 



Planera för driftsättning 

• Planera för stängningen på fakultet och institution

• Avsluta alla pågående ärenden 

• Om ni har många kurser som börjar i v12, Inga möten 19-

21 mars, så att ni kan sköta registreringar

• Vi kommer att arbeta med information till alla berörda 

parter, t.ex. till studenter att de ska plocka ut intyg i tid

• Primula och Statens servicecenter (SSC)



Behörighet i Ladok3

• Alla måste ansöka om behörighet i Lucat

• Examinatorer måste ansöka om behörighet för att kunna 

göra sitt jobb, gäller även handledare på doktorandnivå

• Vi har ingen central lista där vi kan se vilka som är 

examinatorer. 

• Rapporterande lärare

• Olika slags utbildningsadministratörsroller

• Kommer att gå att ansöka i Lucat (och för prefekt/motsv

att bevilja) i förväg



Utbildning för administratörer 

• Utbildning är behörighetsgivande

• Blandning av webb, sal och självstudier

• Söks via Kompetensportalen

• Startar vecka 48

• Vi kommer att erbjuda drop in ”Öppet forum” efter 

driftsättning samt specialtillfällen för de som bara 

rapporterar aktivitet/försörjning



Tre olika spår för administratörer 

• Ladok3:Studieadministation på grund- och avancerad nivå

• - för dig som arbetar med kurser och program, 

• Ladok3:Studieadminstation för forskarutbildning

• - för dig som rapporterar på forskarnivå

• Ladok3 för internationella handläggare

• - för dig som hantera in- och utresande utbytesstudenter 

• Specialtillfällen erbjuds för dig som bara arbetar med att 

registrera aktivitet och försörjning. 



Utbildning för sällananvändare 

• Ska du endast söka information i Ladok kommer 

utbildning inte att vara behörighetsgivande, men det 

kommer att finnas webbutbildning

• Rapporterande lärare: webbutbildning och möjlighet för 

drop-in utbildning

• Attestanter (Examinatorer): webbutbildning (kort)



Checklista på institutionerna

• Förbered att Ladok är stängt 22 mars - 9 april. Stänger 21 

mars kl 17:00

• Ansök om behörighet i Lucat, gäller även examinator och 

lärare som ska rapportera i Ladok (förhoppningsvis från ca 

februari)

• Avsett tid till utbildning som är behörighetsgivande

• Besluta om vem/vilka som ska resultatrapportera

• Förbereda för digital attestering

• För program med terminsregistrering (och de utan i viss 

mån): Planera hur antagning till kurser ska ske

• Inrätta kurser på forskarnivå i Ladok, gäller återkommande 

kurser



Informationsmöten 

• Möten för studierektorer och administrativa chefer

• Ladok3 har informerat fakultetsledning

• Ladok3 blivit inbjudna till studieadministrativa nätverk på 

olika fakulteter EHL, S, HT, K, USV, M

• Informationsmöten om programstruktur i Ladok3 inplanerat 

på alla fakulteter

• Doktorandhantering, informationsmöte längre fram

• In- och utresande, informationsmöte längre fram



Kontakt

• boel.nilsson@stu.lu.se

• karim.andersson@kansli.lth.se

• http://ladok3palu.blogg.lu.se/ (”Ladok3 på LU”)
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