
KTH

1

Planera 
utbildningsutbud

1

Planera 
utbildningsutbud

3

Hantera
 anmälan

3

Hantera
 anmälan

2

Förbereda 
utbildning

2

Förbereda 
utbildning

4

Påbörja 
utbildning

4

Påbörja 
utbildning

5

Genomföra 
utbildning

5

Genomföra 
utbildning

7

Avsluta
 utbildning

7

Avsluta
 utbildning

8

Hämta och 
sammanställa 

statistik

8

Hämta och 
sammanställa 

statistik

Att utbilda – en enkel översiktskarta Version 4.2   2023-01-01

Arbete inför 

beslut om 

utbildnings-

utbud inför 

kommande 

läsår påbörjas

Program och kurser är 
sökbara på 
antagning.se och 
information om 
utbildningarna är 
uppdaterade och 

publicerade på kth.se

Uppgifter om 
antagna finns i 
ladok och hantering 
av studiedeltagande 

är möjlig

Student har avklarat 
sin utbildning och 
har erhållit sökt 

bevis (examen).

Rapporter 
finns 

tillgängliga.

1) Personal på

utbildningskansli

eller motsv. på

skola och EDO/

AUA förbereder

i Ladok, Kopps

och NyA.

2) Lärare,

kursansvarig

förbereder i

Canvas och på

kurswebben.

3) Behörighetsprövning, urval och

antagning görs till program och

kurser. Etablering i Ladok görs av

antagna till forskarutbildning.

Utbildningskansli eller motsv. på

skola och EDO/AUA i samarbete.

Nya studerande tas emot och

informeras av administratörer och

lärare/akademisk personal på skola

samt av personal på EDO.

4) Personal på Utbildningskansli

eller motsv. på skola och EDO/

AUA förbereder för studenternas

webb-registrering på kurs.

Utbildningskansli på skola

handlägger  studieuppehåll och

avbrott samt dokumenterar i

Ladok, gör uppföljningar av

studenters studieresultat.

5) Lärare/examinator undervisar

samt examinerar på kurs.

Ladok-administratör på skola

eller examinator/lärare

rapporterar resultat i Ladok.

Personal på skola vägleder

student.

EDO/ESS handlägger stöd till

studenter med funktions-

nedsättning och administrerar

studenthälsovård

7) Inkommen

ansökan om

examensbevis

handläggs av EDO/

AUA i samarbete

med

utbildningskansli eller

motsv. på skola

8) Utbildningskansli

eller motsv. på skola

och EDO/AUA

hanterar statistik

som tas ut från

Ladok och Kopps.

Rapporter

sammanställs.
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6
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6) EDO/IRO

och personal

på skola

administrerar

utbytesavtal

samt

studentutbyten

En tillgänglig textversion finns på KTH:S intranät

https://intra.kth.se/utbildning/utbi/utbildningsadministrativa-processer-1.678833
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