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Begreppet forskningsarbete används gemensamt för licentiatuppsats och
doktorsavhandling i Ladok.
Doktoranden deltar på individuellt tillfälle
Doktoranden registreras oftast på ett individuellt tillfälle av forskningsarbetet. Här framgår
t.ex. studieperiod för arbetet.
Studieperioden kan ändras i efterhand och t.ex. förlängas per halvår som doktoranden
studerar.
Förutsättning
För att kunna skapa ett deltagande på ett forskningsarbete för en doktorand krävs att ett
forskningsarbete redan är skapat i Ladok (se guide ”Skapa forskningsarbete”).

Senast uppdaterad: 2021-03-01
Version av Ladok vid senaste uppdatering: 1.62.0

Skapa förväntat deltagande på forskningsarbete

Handhavande

1. Sök fram doktoranden och välj fliken Studiedeltagande
2. I raden för ämnestillfället: klicka på Välj → Lägg till individuellt tillfälle
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3. I dialogrutan: sök fram forskningsarbetet som doktoranden ska delta på och
markera det bland sökresultaten.

4. Gå till nästa sida i dialogrutan.
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Skapa förväntat deltagande på forskningsarbete (forts.)

5. På nästa sida i dialogrutan ser du information om det valda forskningsarbetet. Du kan
inte ändra något här. Gå till nästa sida i dialogrutan.
6. Fyll i information om tillfället, fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.
Förslag på värden finns automatiskt angivna i vissa fält, du kan ändra dessa värden.

Fyll i det halvår som doktoranden påbörjar
studierna

Föreslaget värde: samma period som i
fältet ”Med planerad start” (ovan)
Föreslaget värde: samma period som i
fältet ”Med planerad start” (ovan)

Fyll i registreringsperiod om doktoranden
ska kunna registerna sig själv.

Föreslaget värde: samma omfattning som
forskningsarbetet.
Ange den omfattning som doktoranden
förväntas delta på under halvåret.
Omfattningsvärde 0 kan anges.

7. Gå till nästa sida i dialogrutan.
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8. Ange beslutsfattare och –datum.
Ev. anteckning som fylls i när syns endast för personal i Ladok.
9. Gå till nästa sida i dialogrutan.
10. Förhandsgranska det individuella tillfället och bekräfta sedan.

Det individuella tillfället skapas, det kan ta några sekunder innan det syns på sidan.

När det individuella tillfället har skapats kan du registrera doktoranden.
Om du angav en registreringsperiod för tillfället kan doktoranden registrera sig själv via
studentgränssnittet av Ladok.
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Förlänga forskningsarbete per halvår

Det är möjligt att förlänga det individuella tillfället för forskningsarbetet vart efter som
doktoranden fortsätter sin utbildning. Du kan t.ex. förlänga doktorandens deltagande per
halvår som hen deltar i utbildningen.
Handhavande
1. Sök fram doktoranden och gå till fliken Studiedeltagande
2. Beroende på dina behörigheter i Ladok kan du nu välja att:
•

I raden för senaste halvåret doktorandens forskningsarbete: klicka på Välj →
Visa i utbildningsinformation

•

I raden för senaste halvåret doktorandens forskningsarbete : klicka på Välj →
Lägg till studieperiod
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3. Nu kan du välja att lägga till en ny studieperiod för kommande halvår. Antingen genom
dialogrutan som öppnades via valet ”Lägg till studieperiod” eller genom att i
”Utbildningsinformation” välja att registervårda tillfället och lägga till ett nytt halvår.
Du kan ange:
•

Studieperiod: Du får automatiska förslag på datum (om den tidigare
studieperioden var på ett halvår så läggs datum för nästkommande halvår in). Du
kan ändra dessa datum vid behov.

•

Registreringsperiod: fyll i datum om doktoranden ska kunna registrera sig själv
via studentgränssnittet. Om administratören registrerar doktoranden fylls ingen
registreringsperiod i.

•

Periodens högskolepoäng: Ange den omfattning som doktoranden förväntas
delta på under halvåret. Omfattningsvärde 0 kan anges.

4. Spara (kortkommando: Ctrl + S)
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En ny studieperiod för det kommande halvåret läggs nu in och doktoranden kan registreras
på det.
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Registrera flera doktorander per halvår

Det är möjligt att registrera flera doktorander på en ny studieperiod samtidigt.

Det underlättar när du lagt in en ny studieperiod på ett forskningsarbete för flera
doktorander. Då kan du lätt registrera dem samtidigt.
Detta fungerar endast för ett forskningsarbete åt gången. Deltar doktoranderna på
individuella tillfällen av olika forskningsarbeten kan du alltså bara göra registreringen för de
doktorander som deltar på samma forskningsarbete.

Handhavande
1. Gå till menyvalet Kurs och sök fram forskningsarbetet
2. Du får en lista på samtliga individuella tillfällen som finns för forskningsarbetet. Klicka
på ett tillfälle, det spelar ingen roll vilket.
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3. Gå till fliken Deltagande
4. Kryssa i rutan ”Visa från alla i denna version”. Nu listas samtliga doktorander som
deltar eller har deltagit på forskningsarbetet.
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5. Klicka på Hantera flera → Registrera studenter utifrån tidsperiod
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6. I dialogrutan: ange den datumperiod som du ska registrera doktoranderna inom, klicka
på Sök
7. Listan visar de doktorander som har kan registreras på en studieperiod inom den
datumperiod du angav. Markera doktoranderna du vill registrera
8. Klicka på Registrera studenter
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Registreringen genomförs. De doktorander som registrerades markeras i grönt.
Om det finns hinder för att registrera en doktorand markeras den i gult och varningssymbol.
Klicka på symbolen för att se mer information. Ibland kan du få en mer utförlig beskrivning
av hindret genom att gå till studiedeltagande-fliken för doktoranden och försöka registrera
hen där.
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