
Om utannonsering

Utannonsering av utbildningstillfällen görs i Ladok. Genom att utannonsera utbildning och 
utbildningstillfällen så skickas de till NyA för att annonseras på antagning.se. 
Utannonseringen sker i EMIL-format. 

Mer information om utannonsering hittar du i Ladoks systemdokumentation, Ladoks
vägledning och i UHR:s EMIL-manual.

Denna lathund beskriver hur du hanterar utannonseringen i Ladok.

Senast uppdaterad: 2022-06-20

Version av Ladok vid senaste uppdatering: 1.94.0

Utannonsering

För att kunna utannonsera utbildningstillfälle

• En regel på utbildningstyp styr vilka utbildningstillfällen som är möjliga att utannonsera. 

• För att kunna utannonseras behöver både utbildningen och utbildningstillfället vara i 

status påbörjad eller komplett. 

• Vissa attribut för utbildningen eller utbildningstillfället är obligatoriskt att vara ifyllda för 

att de ska kunna tas emot i EMIL. På lärosätet kan man själv styra sin utbildningsmall för 

att se till att attributen fylls i.
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Programtillfälle:

När ett programtillfälle ska annonseras för studenter som ska påbörja den första terminen 

så är det programtillfället som utannonseras. De kurstillfällena som ingår i programmet 

läggs i strukturen för programtillfället, och antagningsförfarandet för kurstillfällena sätts till 

"Utan anmälan”. När en student antas till programtillfället och får ett förväntat deltagande 

på det i Ladok så får en också ett förväntat deltagande på innehållet i programstrukturen.

För studenter som redan går ett program och ska ansöka till kurstillfällen inom programmet 

via NyA: se lathunden ”Underlag för anmälan inom program”.

https://dev.ladok.se/utbildning/antagning


Handhavande: Utannonsera flera utbildningstillfällen

1. Gå till: Utbildningsinformation → Hantera flera → Utannonsera

2. Sök fram utbildningstillfällena som ska utannonseras, t.ex. genom att söka på 

utbildningstyp och antagningsomgång. 

3. Markera utbildningstillfällena som ska utannonseras

4. Klicka på utannonsera

Utbildningstillfällena markeras nu i listan enligt: 

• Grön markering: utbildningstillfällena har utannonserats.

• Gul markering: utbildningstillfällena har inte utannonserats. Klicka på informations-i:et 

för att se vad som hindrar utannonseringen.
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Just nu går det att utannonsera flera utbildningstillfällen på två sätt:

• Via menyvalet ”Hantera flera” (se instruktion på denna sida)

• Via menyvalet ”Avancerad sökning” (se instruktion på nästa sida)

• 3

• 4

1

3

2

4



1. Gå till Utbildningsinformation → Avancerad sökning (visas inte menyvalet så 

saknar du behörighet för ”Avancerad sökning”, följ instruktionerna på föregående sida).

2. Sök fram de utbildningstillfällen du vill hantera

3. Markera de utbildningstillfällen som ska utannonseras

4. Välj Hantera flera → Utannonsera

5. Bekräfta i dialogrutan som öppnas

Utannonsera flera utbildningstillfällen (forts.)
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Just nu går det att utannonsera flera utbildningstillfällen på två sätt:

• Via menyvalet ”Hantera flera” (se instruktion på denna sida)

• Via menyvalet ”Avancerad sökning” (se instruktion på nästa sida)

Dialogrutan stängs, de utannonserade utbildningstillfällena grönmarkeras i listan.

Om ett utbildningstillfälle inte kan utannonseras så rödmarkeras raden. Klicka på 

varningstriangeln för att se vad som gått fel.
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Handhavande: utannonsera ett utbildningstillfälle

1. Gå till: Utbildningsinformation → Kurs eller program

2. Sök fram tillfället du ska utannonsera

3. I fliken ”Sammanställning” för tillfället: Klicka på utannonsera

En bekräftelse att utbildningstillfället har utannonserats visas på sidan.
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