
LATHUND FÖR LADOK STUDENT



2 STARTSIDAN

Startsidan visar 
fliken “Aktuell 
utbildning”. Här 
får du en 
översikt över 
dina studier.



3 MINA UPPGIFTER

För att ändra dina kontaktuppgifter eller aktuell adress klickar du på ”Mina uppgifter”.



4 AVSLUTAD UTBILDNING

Under fliken ”Avslutad utbildning” kan du se utbildningar du avslutat, inklusive resultat på kurser och 
summan av dina uppnådda högskolepoäng.



5 RESULTAT PÅ TENTAMEN

Detta är ett exempel på hur 
ett resultat för en tenta kan 
se ut.

Både skrivningspoäng och 
betyg återges.

När antingen en del eller 
hel kurs blivit avklarat fås 
en avisering. I dagsläget 
finns enbart e-post som 
aviseringsmöjlighet.



6 INTYG

Under fliken ”Intyg” är det möjligt att ta fram nationellt resultatintyg, resultatintyg, registreringsintyg 
och intyg över förväntat deltagande. 



7 EXAMEN OCH BEVIS

Här kan du ansöka om examen eller bevis över genomförd utbildning, se stegen nedan:

1. Välj examen/bevis > 2. Välj kurser > 3. Meddelande > 4. Förhandsgranska > 5. Kvittens



8 ÄRENDEN

Under fliken ”Ärenden” kan du se dina ärenden. I bilden ovan ser vi ett bevisärende med 
tillhörande ärendenummer, ärendetyp, handläggare, när det kommit in och status.

Bevisärenden så som kursbevis, examensbevis och bevis över genomförd utbildning kan 
initieras via Ladok Student medan tillgodoräknandeärenden utförs av en handläggare.



9 WEBBREGISTRERING
Under fliken ”Aktuell 
utbildning” och 
rubriken ”Kommande” 
kan du självregistrera 
dig på kurser, 
förutsatt att kursen är 
förberedd och att 
självregistrering är 
tillåten på den 
aktuella kursen.



10 WEBBREGISTRERING FORTS.

Här bekräftar du registreringen genom 
att klicka på ”Registrera mig”.



11 WEBBREGISTRERING FORTS.

När registreringen är gjord flyttas kursen från ”Kommande” till rubriken ”Aktuella”. 



12 AVBROTT PÅ KURS

Om du behöver göra avbrott på en kurs klickar du på fliken ”Aktuell utbildning”, rubriken 
”Aktuella” och sedan på kursens namn.



13 AVBROTT  PÅ KURS FORTS.

Följ stegen på bilden ovan och avsluta med att klicka på ”Gör avbrott”.



14 AVBROTT PÅ KURS FORTS.

Bekräfta avbrottet genom att klicka på knappen ”Ja, gör avbrott”.



15 AVBROTT PÅ KURS FORTS.

När avbrottet är gjort ges en bekräftelse på detta.



16 ANMÄLAN TILL TENTAMEN

Om anmälan till en 
tentamen är öppen 
kommer denna att 
visas under fliken 
”Aktuell utbildning” 
och rubriken 
”Aktuella”. 

För att anmäla dig 
till tillfället klickar du 
där pilen pekar.



17 ANMÄLAN TILL TENTAMEN FORTS.

När du valt aktuell 
kurs som ska 
tenteras väljer du 
”Resultat” som är 
blåmarkerad i 
bilden. 

I nästa steg 
bockar du för 
rutan ”Jag vill 
anmäla mig” och 
avslutar med 
”anmäl”.



18 ANMÄLAN TILL TENTAMEN FORTS.

En bekräftelse ges på 
anmälan och visar 
anonymiseringskod om 
detta är förberett för 
kursen.



19 AVANMÄLAN PÅ TENTAMEN

Följ beskrivningen på 
bilden för att göra en 
avanmälan på 
tentamen.



20 AVANMÄLAN PÅ TENTAMEN FORTS.

Även vid avanmälan på tentamen ges en bekräftelse på att detta är gjort.
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