Studentcentrum, 2010

Viktiga datum!
Kursplan
Ny kursplan skall vara komplett och signerad
sommarkurs
1 februari
höstterminskurs
1 april  
vårterminskurs
1 oktober

Bra att veta om

ATLAS

Reviderad kursplan signerad och klar
sommarkurs
1 februari
höstterminskurs
1 april  
vårterminskurs
1 oktober

Atlas är Mittuniversitetets utbildningsdatabas och innehåller
funktioner för:

Revidering av litteraturen i kursplan, signerad och klar senast

• hantering och lagring av kurs- och utbildningsplaner

sommarkurs
höstterminskurs
vårterminskurs

• hantering av kurs- och programtillfällen (anmälningskoder)

1 april
1 juni  
1 december

• hantering av texter för marknadsföring, webb/katalog
• export av information till den centrala utbildningswebben
• export av information till Ladok

Utbildningsplan
Ny (inför nästkommande läsår)
nytt program, fakulteten tillhanda
15 april
Komplett plan godkänd av institutionen 15 augusti
Komplett plan godkänd av fakulteten
15 oktober
Reviderad utbildningsplan signerad och klar
start hösttermin
1 april
start vårttermin
1 oktober

Vill du veta mer?
För mer detaljer och praktiska frågor om Atlas, kontakta Maud Albertsson,
ansvarig för Atlas, telefon 063 16 57 89. Ytterligare information om Atlas
finns på www.miun.se/atlas

• export av information till Studera.nu/NyA
• export av information till produktionen av utbildningskatalog

Atlas – utbildningsdatabas

Informationsflöde mellan systemen

Atlas är utvecklat utifrån kravspecifikationerna för kurs- och utbildningsplaner,
Ladok, marknadsföringsbehov och för att uppfylla de krav som ställs på högskolor
och universitet för användning av det nationella anmälnings- och antagningssystemet (NyA).

1.
2.
3.

Kursplaner och utbildningsplaner
Kursplaner och utbildningsplaner är juridiska dokument som anger innehållet i en
kurs eller program och utgör ett avtal mellan lärosätet och studenten.
Kurs- och utbildningsplaner för utbildning på grund- och avancerad nivå
hanteras i Atlas. Dessa granskas och godkänns i olika steg för kvalitetssäkring så
de följer de av lärosätet beslutade kravspecifikationerna och därigenom uppfyller
högskoleförordningens krav på kurs- och utbildningsplaner. Kravspecifikationerna
för kurs- och utbildningsplaner finns att hitta på MIUNs webb i förvaltningshandboken, kapitel 13.2 Utbildning på grundläggande och avancerad nivå.
Planerna signeras digitalt i Atlas av utsedda granskare, vid fakulteterna och institutionerna. Då kursplanerna och utbildningsplanerna är signerade och klara finns
de publicerade på webben.

4.
5.
6.
7.

Administratör vid institutionen skapar ny/reviderar information för kursplan/
utbildningsplan och tillfällesinformation.
Då informationen godkänts i alla steg i Atlas exporteras den till Ladok, VHS
inhämtningssystem och Mittuniversitetets utbildningswebb.
Antagningsenheten hämtar upp och kopplar tillfällena till en antagningsomgång
i NyA-antagningssystemet och kursen/programmet blir därmed anmälningsbart på studera.nu.
Sökande anmäler sig till kurs eller program på studera.nu
Anmälan hanteras i NyA-antagningssystemet
Urvalet förs över från NyA till Ladok
Studenten registrerar sig på kurs/program via Ladok på webb

	
  
NyA

Studera.nu

Kursplaner: www.miun.se/kursplaner
Utbildningsplaner: www.miun.se/utbildningsplaner

Överför urvalsresultat

VHS inhämtningssystem

Tillfällesinformation (anmälningskoder)

Xml-filer

Alla tillfällen (anmälningskoder), för kurser och program läggs in i Atlas och
kontrolleras och godkänns av utsedda granskare vid institutioner, fakulteter och
förvaltning. Den information som läggs upp för varje tillfälle är det som fordras för
att kunna publicera tillfället på studera.nu, för att det ska vara sökbart för presumtiva studenter och för att kunna hanteras i Ladok, till exempel start- och slutvecka,
studieort, studieform, studietakt etc.

Katalog- och webbinformation
I Atlas läggs det även in populärbeskrivande texter för ämnen kurser och program. Texterna används på centrala utbildningswebben och i utbildningskatalogen.

MIUNs AD
(Active Directory)

Ladok

www.miun.se/utbildning
Atlas utbildningsdatabas

För att uppnå informationskonsistens görs eventuella ändringar av informationen i Atlas och förs per
automatik över till Ladok, www.studera.nu, NyA och www.miun.se/utbildning.

