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Sökning av kurser kan göras med hjälp av kurskod, ägare eller status. Man kan 
även kombinera dessa.

Kurskod
- hela kurskoden
- del av kurskoden, tex 'SF1', listar kurser som börjar på SF1
OBS! Alla forskarkurser i Kopps har sedan juni 2019 samma kurskod som de 
har i Ladok, dvs. en kurskod med sju tecken med bokstaven ”F” i början.

Ägare, dvs den organisation/institution/avdelning/enhet som enligt Ladok 
ansvarar för kursen
- hela koden
- del av koden, t ex S som är SCI-skolans kod, listar samtliga kurser som hör till 
SCI-skolan
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Status
- Inrättad
- Under avveckling
- Avvecklad, kurs som är avvecklad i Ladok

Bocka för ”Saknar godkänd kursplan” för att hitta kursversioner som saknar 
godkänd kursplan.

Bocka för ”Visa alla kursversioner” för att se alla kursversioner för de kurser 
som ingår i sökresultatet. Om rutan inte bockas för visas endast den senaste 
kursversionen för kursen. 
En ändring av kursens ingående prov innebär att kursen får en ny kursversion. 
Det förekommer också att en kurs får ny kursversion vid ändring av 
kursgivande enhet (kursägare).

Klicka på Sök för att göra en sökning utifrån valda kriterier.
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Sökresultatet visar kurskod, kursversion, kursbenämning, från och med vilken 
termin kursversionen är giltig, kursens omfattning, kursens status, kursägare, 
länk till senast godkända kursplan (om sådan finns), länk till senaste kursplan 
(om sådan finns i status ”Under arbete”).

För att komma till sidan för en kurs klickar man på kursens benämning.
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När man har klickat på en kursbenämning kommer man till sidan 
”Kursinformation” för den kursversionen.

Förklaringar till de olika uppgifterna och fälten som finns på sidan finns på: 

https://intra.kth.se/utbildning/utbildningsadministr/kopps/anvandarhanledning/ku
rser/kursinformation-1.182474

Ifylld information sparas genom att klicka på knappen ”Spara” nere till höger. 
Ändringar som görs slår igenom på kursens sida i Kurs- och programkatalogen.

https://intra.kth.se/utbildning/utbildningsadministr/kopps/anvandarhanledning/kurser/kursinformation-1.182474

