Ny kursplan, grund- och avancerad nivå
Klicka på din institution
Klicka på ny kursplan
Ange originaltitel, max 120 tecken
Ange engelsk titel
Fyll i resterande fält
Spara
Nu har du fått en # kod som gör det möjligt att lägga in ett
kurstillfälle
• Kursen och kurstillfället ska nu beslutas i programnämnder eller
motsvarande (OBS! fakulteterna kan göra olika.)
• När detta är gjort måste resterande uppgifter fyllas i. Se ’Redigera
kursplan’

•
•
•
•
•
•
•

Något att tänka på när du ska lägga in en ny kurs. För kurser som ges på
svenska ska översättning av kurstitel göras till engelska. För kurser som

ges på engelska ska kursens titel alltid anges på engelska i båda fälten.,
Om Du vill skapa en ny kursplan med en befintlig som mall, klicka då på
"Ny kursplan baserad på befintlig" och välj kurskod för den kursplan Du
vill utgå ifrån.

Redigera kursplan
• Fyll i alla fält. Fält markerade med * är obligatoriska
• Spara ofta

• Vill du ha hjälp med översättning till engelska klickar du på spara
när allt är klart. En beställknapp för översättning finns då på
enhetssidan. Följ instruktioner för hur man hanterar
översättningsförfarandet.
• Har du redan lagt in översättning så markerar du godkänd för
vidare behandling.

Kursplanen ska nu godkännas av fakulteten. Kurskod tilldelas när allt är
beslutat och klart.

Kurstillfälle
Ett kurstillfälle talar om under vilken period/tid kursen ges. Om kursen
går över flera terminer ska kurspoängen fördelas på respektive termin.
Använd de fasta perioderna så långt det bara går. Annars anger du de
exakta datum som kurstillfället går. Har du en kurs som löper över två
terminer använder du delperioder. Lägg INTE in kurstillfällen på
individuella kurser.
•
•
•
•
•

Klicka på redigera kurstillfälle
Välj kurs i rullisten till höger som ska få ett kurstillfälle
Ange uppgifterna i alla fält och spara
Anmälningskod tilldelas när alla beslut är klara
Fältet för examinator, kursledare och kursadministratör i slunik är
alltid öppet för ändring.

Prov
Har kursen flera prov (delar) ska du lägga in det under knappen ’redigera
prov’. Den knappen syns när kursen fått ett kurstillfälle. Även kurstillfällen
med # går det att lägga in prov på.

• Skapa först ett nytt kurstillfälle. (Det går även att skapa prov på #koder.)
• Klicka på redigera kurstillfällen
• Klicka på redigera prov. Prov som ingår i ett befintligt kurstillfälle
visas
• Är uppgifterna rätt för det nya kurstillfället, klicka på spara.
• Ska något prov bytas ut skapar du nya prov.
• Klicka på rutan ’använd ej’ på de prov som inte ska användas.
• Klicka sedan på de prov som ska ingå i kurstillfället. SLU kurs gör
nu en koll på att summan hp överrensstämmer med kursens hp.
• Spara
• Avsluta
Meddela SLU-kurs ansvarig att det finns nya prov inlagda. Ingen
automatik finns från SLU-kurs till Ladok ännu.

Kurser som utgått
Glöm inte att markera kurser som utgått ur kursutbudet. När man sätter
en kurs som utgången så flyttas kursen till under rubriken ’Utgångna
kurser’. Datum för markering av utgående kurs sparas. En kurs som
återaktiveras flyttas till ’Aktiva kurser’. Utgår datumet tas bort.

