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Riktlinjer för registrering och omregistrering på kurs
Nyregistrering på kurs
Registrering på kurs krävs för att delta i undervisning. För att bli förstagångsregistrerad ska
du vara behörig vid kursstart. Behörighetskrav framgår i respektive kursplan.
För registrering krävs personlig närvaro vid upprop. Din identitet ska kunna styrkas. Om du
av särskilda skäl, till exempel sjukdom eller olycksfall, inte kan närvara vid upprop ska
kursansvarig/kursadministratör snarast informeras. Registrering sker då efter att du
personligen uppsökt kursadministratören eller kursansvarig lärare - kontakt via telefon eller
e-post är inte tillräcklig. Kontakt ska ske senast tredje kursdagen alternativt före kursens
obligatoriska moment om något av dessa är förlagt under de tre första kursdagarna.
Du ansvarar själv för att ta del av relevant kurs- och utbildningsinformation.
Kursansvarig kan, som alternativ till upprop, använda sig av en webbregistrering för
nyregistrering på kurs. Personlig närvaro krävs då inte, utan studenten registrerar sig digitalt
via Ladok inom utsatt tid. Vid användande av webbregistrering ska denna vara öppen från
sju kalenderdagar före kursstart fram till och med kursstartsdagen. För inledande kurs på
program kan andra perioder förekomma. Vid webbregistrering gäller inte ovan nämnda
undantag vad gäller särskilda skäl.

Omregistrering på kurs
Omregistrering krävs inte för att skriva omtentamen på en kurs, men är nödvändigt för att
närvara på undervisningsmoment. Du som önskar omregistrera dig på en kurs ska före
kursstart ansöka om detta.
Studenter på nedlagda kurser utan identisk motsvarighet måste alltid ansöka om
omregistrering via omregistreringsblanketten innan terminsstart. För kurser som bytt kurskod
på grund av kursplaneregleringen VT 2017och har en identisk motsvarighet med ny kurskod
som fortfarande är aktiv gäller att ansökan om omregistrering via omregistreringsblanketten
måste ske innan kursstart.
All omregistrering görs alltid i samråd med kursansvarig i mån av plats samt i turordning.
Webb-blankett finns på programmets sida i din lärplattform. Du som beviljats omregistrering
ansvarar själv för att ta reda på den aktuella kursens bestämmelser vad gäller närvaro på
relaterade moment (t.ex. obligatorisk laborationsföreläsning och/eller
labbsäkerhetsskrivning).

