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För utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. 
Utbildningsplanen ska innehålla de kurser som programmet 
omfattar samt bland annat krav och föreskrifter.

Arbetet med utbildningsplanen görs inom processen Förändra 
programutbud samt hantera utbildningsplan, 
https://intra.kth.se/utbildning/utbi/forbereda-utbildning/forandra-
programutbud-samt-hantera-utbildningsplan-1.779159. 

Instruktion för hantering av utbildningsplan i Kopps finns på 
processidan, https://intra.kth.se/utbildning/utbi/forbereda-
utbildning/forandra-programutbud-samt-hantera-utbildningsplan-
1.779159.

För varje ny kull på ett program läggs en ny utbildningsplan in i 
Kopps.

https://intra.kth.se/utbildning/utbi/forbereda-utbildning/forandra-programutbud-samt-hantera-utbildningsplan-1.779159
https://intra.kth.se/utbildning/utbi/forbereda-utbildning/forandra-programutbud-samt-hantera-utbildningsplan-1.779159
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Gå till fliken ”Utbildningsplaner” för programmet.

På den första sidan listas alla utbildningsplaner för programmet.

Statusen på en utbildningsplan kan vara ”Under arbete”, ”Godkänd” 
eller ”Ersatt”.

Ändringsdatum och vem som lagt in ändringen syns i listningen.
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För att göra en ny utbildningsplan som ska gälla för en ny termin 
måste du först välja en termin i rullistan och sedan klicka på ”Skapa 
för ny termin”. 
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När du har valt termin och klickat på ”Skapa för ny termin” kommer 
du till en ny sida där informationen i utbildningsplanen ska läggas in.

För att skapa utbildningsplanen klickar du på knappen ”Skapa” nere 
till höger. 
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När utbildningsplanen har skapats kommer samma knapp istället att 
heta ”Spara”.

Rubrikerna i Kopps motsvarar de rubriker som finns i riktlinjen för 
utbildningsplaner.

Text från tidigare utbildningsplan kopieras automatiskt över till den 
nya utbildningsplanen. 

Lägg in uppgifterna i utbildningsplanen. Text kan klistras in från 
annat program men ska då vara oformaterad. Använd Kopps egen 
funktionalitet för att lägga in fetstil, kursivering och punktlistor. 

Enligt riktlinjen ska utbildningsplanen inte innehålla länkar eller 
hänvisa till styrdokument eller webbsida.

Informationen i utbildningsplanen ska finnas både på svenska och 
engelska. Stöd för automatisk översättning till engelska saknas.
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Fälten ”Utbildningens omfattning och innehåll” samt ”Behörighet och 
urval” låses för inmatning när stoppdatum för inläggning har 
passerat. Vid behov av ändring i de låsta fälten, kontakta 
kopps@kth.se för vägledning.

Använd knappen ”Spara” för att spara utbildningsplanen.

OBS! Innehållet i utbildningsplanen i Kopps ska 
överensstämma med den fastställda och, i förekommande fall, 
reviderade utbildningsplanen.

mailto:kopps@kth.se
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De kurser som ingår i programmet läggs in under fliken ”Kurslistor”. 
Kurser kan anges inom det som heter ”Gemensamma kurser” eller 
inom en inriktning. 

Med ”Gemensamma kurser” avses de kurser som läses ”oinriktat” 
på programmet, t.ex. kurser som läses på årskurs 1 innan eventuell 
inriktning påbörjas. Alla kurser som läses inom en inriktning måste 
finnas i kurslistan för inriktningen, även om det är en kurs som läses 
”gemensamt” av alla inriktningar, detta för att schemakrockar ska 
kunna undvikas.
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Inriktningar från tidigare utbildningsplan kopieras automatiskt över 
till den nya utbildningsplanen.

För att lägga till en inriktning i utbildningsplanen klickar du på ”Lägg 
till”.

De inriktningar som är möjliga att lägga till är de inriktningar som 
finns upplagda på programmet i Ladok. Kod och benämning hämtas 
från Ladok och är inte redigerbara i Kopps. 
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När en inriktning har lagts till kommer du till en sida där beskrivning 
av inriktningen kan anges. Klicka ”Spara” nere till höger för att spara 
beskrivningen.
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För att ta bort en inriktning från utbildningsplanen 
klickar du på ”Ta bort”.
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För varje årskurs på programmet ska en kurslista läggas in. 
Kurslistan läggs in under ”Gemensamma kurser” och i 
förekommande fall under en inriktning. 

I kurslistan för respektive årskurs finns fälten ”Årskursinformation” 
och ”Information om villkorligt valfria kurser”. 

Informationen i de båda fälten samt kurslistan från tidigare 
utbildningsplan kopieras automatiskt över till den nya 
utbildningsplanen. 
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Under rubriken ”Årskursinformation” anges specifik information för 
årskursen, t.ex. att en kurs har ersatts av en annan kurs. Under 
årskurs 4 och 5 på civilingenjörsprogram kan anges vilka 
masterprogram som är valbara.

Under rubriken ”Information om villkorligt valfria kurser” anges de 
villkor som gäller för villkorligt valfria kurser, t.ex. ”Tre villkorligt 
valfria kurser ska läsas i årskurs 2 eller 3.”
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Nedanför fälten ”Årskursinformation” och ”Information om villkorligt 
valfria kurser” lägger du in de kurser som ingår i årskursen, anger 
valvillkor och skriver i eventuell kommentar och klickar därefter på 
”Lägg till kurs”. 

Enhetliga definitioner av valvillkoren ”Obligatorisk”, 
”Rekommenderad”, ”Valfri” respektive ”Villkorligt valfri” saknas.

För att ta bort en kurs klickar du på ”Ta bort”.

För att kunna ändra i en kommentar eller lägga till en kommentar 
måste du först ta bort kursen och sedan lägga till den igen med den 
ändrade kommentaren. 
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För att uppdatera en godkänd utbildningsplan går du in på senaste 
utbildningsplanen för den terminen och väljer där att skapa en ny 
utgåva, som kommer att gälla från och med samma termin. 

Ny utgåva behöver göras om du ska ändra något i 
utbildningsplanens textdel eller vid till exempel en ändring i 
kurslistan. 

Observera att nya utgåvor inte ska skapas i onödan.
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För att skapa en ny utgåva av utbildningsplanen klickar du på 
knappen ”Ny utgåva”.
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En ny utgåva av utbildningsplanen, baserad på senaste utgåvan, 
skapas då.

Klicka på ”Skapa” nere till höger för att skapa utbildningsplanen.
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När den nya utgåvan har skapats kommer knappen nere till höger 
istället att heta ”Spara”. 

Text från tidigare utbildningsplan kopieras automatiskt över till den 
nya utbildningsplanen. 

Lägg in de ändrade uppgifterna i t.ex. textdelen eller kurslistorna. 
Text kan klistras in från annat program men ska då vara 
oformaterad. Använd Kopps egen funktionalitet för att lägga in 
fetstil, kursivering och punktlistor. 

Fälten ”Utbildningens omfattning och innehåll” samt ”Behörighet och 
urval” låses för inmatning när stoppdatum för inläggning har 
passerat. Vid behov av ändring i de låsta fälten, kontakta 
kopps@kth.se för vägledning.

Använd knappen ”Spara” för att spara utbildningsplanen.

OBS! Innehållet i utbildningsplanen i Kopps ska 
överensstämma med den fastställda och, i förekommande fall, 
reviderade utbildningsplanen.
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Via länkarna ”Förhandsgranska utbildningsplanen (sv)” respektive 
”Förhandsgranska utbildningsplanen (en)” kan du förhandsgranska 
utbildningsplanen.
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För att godkänna en utbildningsplan som är ”Under arbete” trycker 
du på knappen ”Spara och godkänn” längst ned på sidan. 
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Följande varningsruta visas när du har klickat på ”Godkänn”. Klicka 
på OK för att godkänna utbildningsplanen.
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Efter att utbildningsplanen godkänts kan den inte tas bort eller 
kompletteras. En utbildningsplan gäller tills en ny läggs in och 
godkänns.

Godkända utbildningsplaner blir automatiskt publicerade i Kurs- och 
programkatalogen.


