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Ansvarsförbindelse 
Den information/data som behandlas av och tillhandahålles från Ladok hanteras 
enligt Dataskyddsförordningen och enligt Förordning (1993:1153) om redovisning av 
studier mm vid universitet och högskolor samt enlig Mittuniversitetets Säkerhetspolicy. 

Ansvarsförbindelsen gäller för: 
Namn Befattning/Titel 

Användarnamn Telefon 

E-post Avdelning/ar 

Arbetsuppgifter/behörighet i Ladok 
 (se nästa sida för förklaring för de olika 

användarkategorierna) 

  Administratör med rapporteringsrätt   Internationell handläggare – Centralt 

  Antagningshandläggare   Ladokansvarig 

  Användare med läsrättigheter   Ladokhandläggare – Centralt 

  Examenshandläggare   Lärare - Rapportör 

  Examinator – Attestant för grund- och 
avancerad nivå 

  Tentamenshandläggare 

  Examinator – Attestant för forskarnivå   Avsluta användare 

  Forskningshandläggare 

Datum Underskrift ansvarig chef 

Underskrift Ladokanvändare Namnförtydligande ansvarig chef 

Förbindelsen skickas till Ladokfunktionen, ladok@miun.se 
Nedan ifylls av Ladokhandläggare: 

Blankett inkom,  datum Övriga noteringar 

Inlagt i Ladok, datum Signatur och namnförtydligande

mailto:ladok@miun.se
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Förklaring för de olika behörigheterna i Ladok 
 
Administratör med rapporteringsrätt 
Utbildningshandläggare/fakultetsadministratör som har rätt att 
administrera studenters uppgifter. 
 
Antagningshandläggare 
Handläggare inom Antagningsfunktionen. 
 
Användare med läsrättigheter  
Användare som ska ha möjlighet att läsa uppgifter i Ladok. Det finns 
de användare som ENDAST har behov av att läsa information och 
har då bara denna behörighet. 
 
Examenshandläggare 
Handläggare inom Examensfunktionen för hantering av 
examensbevis och tillgodoräknande. 
 
Examinator – Attestant för grund- och avancerad nivå 
För examinator som ska attestera betyg på kurser som ges på grund- 
och avancerad nivå 
 
Examinator – Attestant för forskarnivå 
För examinator som ska attestera betyg på kurser som ges på 
forskarnivå 
 
Forskningshandläggare 
För de som administrerar forskarstudenter på fakulteterna.  
 
Internationell handläggare 
För de som administrerar internationella studenter, in och utresande 
utbytesstudenter, International Relations Office (IRO).  
 
Ladokansvarig 
För Ladokansvarig. 
 
Ladokhandläggare – Centralt på Miun 
Handläggare inom Ladokfunktionen 
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Lärare – Rapportör 
Lärare som ska rapportera studenternas resultat/betyg.  
 
Tentamenshandläggare 
Handläggare inom centrala tentamenssamordningen. 
 
Avsluta användare 
Används när en användare inte längre ska ha tillgång till 
Ladoksystemet. 
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