Rättning i utfärdat bevis
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Rättning i utfärdat bevis
Om fel i examensunderlaget upptäcks efter det att examen har utfärdats kan ett antal
saker ändras. Det gäller dels sådant som bara påverkar innehållet på bevisdokumenten,
dels sådant som påverkar det information om beviset som sparas i Ladok. I det senare
fallet uppdateras beslutsinformationen och rättningen sparas i ändringsloggen för bevis.
Andra uppgifter
Om fel har gjorts för delar som inte är ändringsbara behöver beslutet om utfärdande tas
bort och ett nytt beslut fattas. Ett nytt bevisärende måste då skapas med den korrekta
informationen.

Senast uppdaterad: 2021-01-25
Version av Ladok vid senaste uppdatering: 1.60.0

Rättning: bevistext eller fotnot

Rättning: bevistext eller fotnot
1. Gå in i bevisärendet
2. Tilldela dig ärendet och öppna det (ärendet får nu status ”Behandlas”)
3. Öppna fliken ”Bevisunderlag”. Här kan du nu
• Hantera bevistexter*
• Välj att visa fotnotsvyn och redigera fotnoter som en handläggare skapat tidigare, eller
lägga till en ny fotnot.
4. Generera ett nytt dokument genom att klicka på ”Ta fram dokument igen”
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* Det går inte att förhandsgranska beviset i dialogrutan för bevistexter. Du behöver därför: (1)
redigera texten och spara, (2) stäng dialogrutan för bevistext, (3) välj ”Ta fram dokumentet igen”.
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Rättning: kursbenämning eller personnummer

Rättning: kursbenämning
1. Rätta benämning på kursen i utbildningsinformation genom registervård
När benämningen är rättad:
2. Öppna bevisärendet och generera ett nytt dokument genom att klicka på ”Ta fram dokument igen”
3. Dokumentet för examensbeviset öppnas i en webbläsarflik, den rättade titeln visas på
examensbeviset

Rättning: personnummer
Om beviset har utfärdats med ett felaktigt personnummer så är det möjligt att ta fram ett nytt
bevisdokument med det rätta personnumret. Genom att göra rättningen nedan så gäller fortfarande
samma utfärdandedatum för examensbeviset. Gör alltså denna rättning för att korrigera studentens
personnummer till det som faktiskt gällde vid utfärdandedatumet.
1.

Ändra studentens personnummer i Ladok

När ändringen är genomförd:
2. Öppna bevisärendet och generera ett nytt dokument genom att klicka på ”Ta fram dokument igen”
3. Dokumentet för examensbeviset öppnas i en webbläsarflik, den rättade titeln visas på
examensbeviset

Rättning: titel på examensarbete

Rättning: titel på examensarbete
1. Rätta titeln genom ett ärende av typen ”Rätta titel i resultat”.
När rättningen av titel har genomförts:
2. Öppna bevisärendet och generera ett nytt dokument genom att klicka på ”Ta fram
dokument igen”
3. Dokumentet för examensbeviset öppnas i en webbläsarflik, den rättade titeln visas på
examensbeviset
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Rättning: koppling till kurspaketering och datum för avslutade studier

Rättning: koppling till kurspaketering och datum för avslutade studier

1. Beslutet om examensbevis är listat i fliken ”ärenden/beslut” i studentvyn. I raden för
beslutet: Välj ”rätta”.
2. Fyll i den korrekta informationen i dialogrutan:
•

Koppla till kurspaketering: Möjligt att ändra koppling om fel kurspaketering lagts in
eller lägga till en kurspaketering om ingen valts.

•

Datum för avslutade studier: kontroll görs så datumet inte ligger framåt i tiden, eller
efter utfärdandedatum.

•

Ev. anteckning som görs vid rättningen sparas i ändringsloggen för bevis.

3. Spara
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Nytt dokument för examensbevis
Om information om kurspaketering eller datum för avslutade studier tagits med på
examensbeviset (genom att använda en variabel), kommer denna information inte
uppdateras efter rättningen är genomförd.
Genom att manuellt rätta bevistexter kan du få med rätt information på beviset.

Rättning: koppling till kurspaketering och datum för avslutade studier (forts.)

Rättningar syns i ändringsloggen för bevis
Rättning av koppling till kurspaketering eller datum för avslutade studier visas i
ändringsloggen för bevis.
Notera att du ser den information som rättningen gjordes till, inte vad ändringen gjordes
från. Du ser alltså endast det nya värdet som lagts in.

