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Beslut 
Diarienummer: 2021/2823 

Beslutsinstans 
Rektor  
Beslut fattat av 
Anders Fällström 
Föredragande 
Erna Österlund 
Närvarande studentrepresentanter 
Emanuel Magnusson (Ösd) och Felicia 
Dyberg (Sdl) 
Studentrepresentanter har deltagit i 
beredningen av ärendet: ☐Ja ☐Nej 

Övriga närvarande 
Prorektor Håkan Wiklund, samordnare 
Anna Haeggström 

Beslutsdatum 
2021-12-21 
Beslut expedierat 
2021-12-21 
Beslut delges 
För åtgärd: Registrator 
För kännedom: Prefekter, 
HUV-kansliet, NMT-kansliet, 
STUA, studentkårerna 

För publicering: ☐Ja ☐Nej 

 

Registreringsperiod för kurser 
Tidigare beslut MIUN 2005/1120 togs fram då Mittuniversitetet driftsatte 
Ladok på webb-tjänsten (LPW) för självregistrering för studenter. LPW-
tjänsterna finns inte längre då självbetjäningstjänsterna nu ingår i Ladok i 
och med att nya Ladok driftsattes november 2018. Därav har en översyn av 
beslutet gjorts. 

Idag öppnar registreringsperioden två vardagar innan kursstart. 
Bakgrunden till att dagens registreringsperiod ser ut som den gör är att om 
studenterna skulle få registrera sig långt före kursstart finns en risk att de 
registrerar sig och sedan blir antagna på högre prioriterat alternativ. Om de 
inte gör avbrott på den första kursen kommer institutionen att få hst-
ersättning de inte är berättigade till, genomströmningen blir dålig eftersom 
hpr-ersättningen blir för låg, samt att en studieplats tas upp för någon annan. 

En omvärldsanalys har gjorts bland ett antal lärosäten. 
Registreringsperioderna hos dessa varierar mellan två veckor före kursstart 
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fram till kursens första dag. Sista dag för registrering varierar från första 
dagen på kursen till några veckor in på kursen.  

Ärendet har diskuterats bland fakultetsadministratörer, representanter från 
fakultet samt i Ladoks användargrupp. Man har fått möjlighet att lämna 
synpunkter kring registreringsperiod. Här har svaren varierat.  

Ladoks användargrupp föreslår att studenterna ska få börja registrera sig tre 
arbetsdagar innan kursstart. Anledningen är främst att ge studenterna lite 
mera tid till förberedelser inför kursstart. Det finns då fler arbetsdagar med 
möjlighet till support. 

Sista dag för registrering föreslås att institutionerna själva får bestämma, 
dock bör t o m dag för sista registreringsdag inte vara senare än 2 veckor 
från kursstart. Det kan finns fall där institutionen bestämmer att sista 
registreringsdag förlängs. 

När registreringsperioden är stängd kan student inte längre kräva att få 
registreras på utbildningen annat än i undantagsfall. Institutionen bedömer 
om det är möjligt i så fall. 

Beslut 
Rektor beslutar 

att studenter får registrera sig 3 arbetsdagar innan kursen startar, 

att institutionen bestämmer sista dag för registreringsperioden, dock 
bör möjligheten till registrering inte vara längre än 2 veckor efter 
kursstart, 

att studenter inte kan kräva att bli registrerade efter 
registreringsperiodens slut, 

att beslutet ska gälla för kurser som startar fr o m 2022-06-01, 

att detta beslut ersätter beslut MIUN 2005/1120. 

Anders Fällström, rektor 
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