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Hantering

1. Gå till Studiedokumentation → Avancerat → Studieavgiftshantering

2. Välj fliken Aktivering av utbildningstillfällen

3. Sök fram utbildningstillfällen som du vill aktivera funktionaliteten för. Det går bara att 

söka fram tillfällen i status ”Påbörjad” och ”Komplett”

Aktivera studieavgiftshantering 
på utbildningstillfällen *

För att kunna använda den nya studieavgiftshanteringen behöver den aktiveras för 

varje utbildningstillfälle som den ska användas på. 

Aktivering måste ske innan antagna studenter förs över till Ladok från NyA. 

För att ett utbildningstillfälle ska kunna aktiveras måste det finnas information om 

studieavgift (inklusive första betalning) inlagt i utbildningsinformation och terminstider 

inlagda för de ingående terminerna
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Det finns flera sätt att söka fram de 
utbildningstillfällen som studieavgiftshanteringen 

ska aktiveras på. Du kan t ex söka fram alla 
utbildningstillfällen för en viss period eller en viss 

antagningsomgång



4. Markera de utbildningar som du vill aktivera studieavgiftshanteringen för

5. Klicka på Masshantera aktivera

6. I dialogrutan: Klicka på Aktivera

Den nya avgiftshanteringen är nu aktiverad på valda utbildningstillfällen utan hinder.

När den nya studieavgiftshanteringen en gång har aktiverats på ett tillfälle så känner 

systemet av det nästa gång ett tillfälle skapas för utbildningen (d v s med samma kurs-eller 

programkod) . Den nya hanteringen aktiveras automatiskt för alla tillfällen för den 

utbildningen framöver.

Aktivera studieavgiftshantering på utbildningstillfällen 
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Expandera raden genom att klicka på pilen. 

Här kan du se föreslagna studieavgiftsperioder 

med omfattning, belopp att betala samt sista 

betalningsdag.

Sista betalningsdag föreslås av Ladok och är anpassad efter de internationella 

antagningsomgångarna. Om det skulle vara mindre än tio dagar kvar till sista betalningsdag 

när fakturan skickas ut förlängs tiden så att studenten aldrig får färre än tio dagar på sig att 

betala fakturan. 

För mer information om betalningsskyldighet och fakturor, se lathunden Studieavgifter: 

Studentens betalningsskyldighet och fakturor.
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Studieavgiftsperioder skapas för den 

yttersta kurspaketeringen. För att en 

faktura ska kunna skapas för en kurs 

som lyfts ut från program måste 

kurstillfället vara aktiverat för ny 

hantering


