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Avvecklad utbildning
• Ta bort möjligheten att skapa tillfälle på avvecklad utbildning
– Varje lärosäte kan nu bestämma om det ska gå att skapa tillfällen på en
avvecklad utbildning (Kurs, Program)
– Om användaren inte tillåts skapa tillfällen på en avvecklad utbildning
informeras användaren om detta via en pop-up ruta i respektive editor
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Studieavgiftsbelagd
• Ny grupp med kryssruta ”Studieavgiftsbelagd” för kurs- och
programtillfälle samt nya varningar
– Om kryssrutan är ikryssad sätts värdet för utbildningsattributet
”Studieavgiftsbelagd” i Ladok till ”Ja” annars sätts det till ”Nej”.
– Fyra nya varningar har skapats
•
•
•
•

kntKtStudieavgiftNejMedBelopp
kntKtStudieavgiftNejMedBeloppKurs
kntPtStudieavgiftNejMedBelopp
kntPtStudieavgiftNejMedBeloppProgram

– Varningarna kontrollerar om det finns ett studieavgiftsbelopp antingen på
kurs- eller programtillfället eller på kurs eller program utan att kryssrutan är
ikryssad
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Kurskod forskarkurser
• Kontroll av längden på kurskod för forskarkurser
I Ladok måste kurskoder för kurser på forskarnivå ha exakt sju tecken, (nya och
befintliga varningar i KursInfo)
•

Två nya varningar har skapats
– kntKurskodEjSjuTecken, varnar när utbildningsnivån är satt till forskarnivå och kurskoden inte är exakt sju
tecken
– kntKurskodEjSjuTeckenOchFastStatusEjUtkast varnar när fastställandestatus inte är Utkast, utbildningsnivån
är forskarnivå och kurskoden inte är exakt sju tecken

•

Ändring av befintlig varning, kontroll av längden på kurskod
– Befintliga varningar kntKursodEjSexTecken och kntKurskodEjSexTeckenOchFastStatusEjUtkast har
förändrats för att ta hänsyn till utbildningsnivå
– De varnar nu när utbildningsnivån är satt till förutbildning, grundnivå eller avancerad nivå
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Undervisningsformer
• Sorteringsordning, undervisningsformer
– När man lägger till undervisningsformer sorteras inte rullgardinslistan i gränssnittet i
bokstavsordning

– Sorteringsordning har ändrats, så nu sorteras rullgardinslistan i bokstavsordning och inte på
undervisningskod för fälten Undervisningsform och Undervisningsform (distans)
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Fördjupningsnivå
• Visa varningar angående fördjupningsnivå bara för grund- och
avancerad nivå
– Befintliga varningarna visas numera bara om kursens nivåindelning är satt till Grundnivå
(GRUN), Avancerad nivå (ADVN) eller Grundnivå och avancerad nivå (GRAD)

• Undanta varningar angående utbildningsområde på forskarnivå och YHnivå
– Varningarna kntUtbildningsomrade, kntUtbildningsomradeSaknas och
kntUtbildningsomradeEj100 visas inte när kursens nivåindelning är satt till FORN eller
YHUT
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Ej utannonserade tillfällen
• Förändrad hantering av meddelande om ej utannonserade tillfällen
• När en kurs överförs/uppdateras från KursInfo till Ladok kommer bara
kurstillfällen som har förts över till Ladok att försöka utannonseras
• Eventuella felmeddelanden visas enbart för dessa tillfällen och inte som
tidigare även för ej överförda tillfällen
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Valmöjlighet
• Skapa valmöjlighet i Ladok vid valbart prov i KursInfo
• Examinationsmoment som inte är markerade som ”Obligatoriska” läggs i en
valbox i kursens struktur i Ladok.
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Grupper programtillfälle
• Möjlighet att lägga in fler än 9 grupper per programtillfälle
– Det är nu möjligt att skapa så många grupper per programtillfälle som
önskas
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Examinationsmoment
• Validera att examinationsmoment markerade med ”Enda prov” har
samma betygsskala som kursen
•

Ladok tillåter inte att moduler har en annan betygsskala än kursen om
utbildningsattributet ”Resultat på kurs vid attestering av modul” är satt till Ja

•

Om examinationsmoment i KursInfo som markerats Enda prov inte har samma
betygsskala som kursen i KursInfo visa ett felmeddelande om att betygsskalorna skiljer
sig åt
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Sökresultat Kurs
• Sökresultatet har utökats med fler kolumner och förändrad hantering av
inställda tillfällen i vissa fall

•

Sökresultatet för Kurs har utökats med kolumner för Gäller från termin, status i Ladok,
Tillstånd (alla revisioner)

•
•

Sökresultatet för Kurstillfälle har utökats med Ort, Start- och slutvecka och Status i Ladok
Inställda tillfällen är överstrukna
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Sökresultat Kurstillfälle
• Sökresultatet har utökats med fler kolumner och förändrad hantering av
inställda tillfällen i vissa fall

•
•

För kurstillfälle har sökresultatet utökats med Ort, Takt, Start- och Slutvecka samt Status i
Ladok
Kolumnen Inställt är kvar
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Sökresultat Program
• Sökresultatet har utökats med fler kolumner och förändrad hantering av
inställda tillfällen i vissa fall

•

För program har sökresultatet utökats med Gäller från termin, Status i Ladok och Tillstånd

•
•

För programtillfälle har sökresultatet utökats med Ort och Takt
Inställda tillfällen är överstrukna
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Sökresultat Programtillfälle
• Sökresultatet har utökats med fler kolumner och förändrad hantering av
inställda tillfällen i vissa fall

•
•

För programtillfälle har sökresultatet utökats med Ort, Takt, Undervisningsform och Status i
Ladok
Kolumnen Inställt är kvar
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