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Kortmanual - LubasPP  
 
Arbetet med utbildningsutbud och kursplaner sker i LubasPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Behörigheter 
LubasPP har en behörighetsstruktur som innebär att alla som har en LUCAT-
ID knuten till institutionen automatiskt blir behöriga att lämna in förslag till 
kurser (”kursansvarig”). Dessa förslag ska sedan godkännas av 
studierektor/kurssekreterare (”instadmin”). 
 
Högre behörighet tilldelas i systemet, men även här sker inloggning med 
Lucat. Slutligen ska utbudet verifieras och godkännas av prefekten. 
 
För kursplanen har studierektor/kurssekreterare (”instadmin”) samma 
behörighet som prefekten, så prefekten behöver inte själv godkänna 
kursplanen. 

 
• Institutionsöversikt 

I LubasPP finns en Institutionsöversikt för hela institutionens utbud där bland 
annat läro- och timplanen finns medtagen. Denna finns under 
menyalternativet ”Översikt - institutionens kurser”. 

 
• Följ vad som händer med utbudet efter att institutionen är klar med sitt 

arbete 
När alla kurser är inlämnade och godkända tar utbildningsnämndernas och 
programplanerarnas arbete vid. Ni kan följa utbildningsnämndernas beslut bl a 
med avseende på beslutad kursnivå och den s.k. Utbildningsstatusen (dvs om 
en kurs är aktiv, nerlagd, periodiserad eller endast för tenta). 

 
• Fungerar med ”alla” webbläsare 

LubasPP fungerar med de flesta moderna webbläsare, inte enbart Internet 
Explorer. 
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Inloggningen sker med Lucat-ID. Webbadressen till systemet är 
http://lubaspp.lu.se/ 
 
Anvisningar för LTH:s kursutbud kommer att samlas på: 
http://www.lth.se/anstalld/utbildningsadministration/kursutbud/ 
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• Arkiv med gamla planeringsomgångar 
Man kan i LubasPP se (men inte ändra) tidigare planeringsomgångar 
(2011/12, 2012/13).  
 
De publika utdatafunktionerna för visning av läro- och timplaner, 
institutionsutbud, kursinfo och arkiv med fastställda kursplaner finns i 
http://kurser.lth.se/  

 
• Kurslitteratur 

Databasen innehåller en post per bok/annan litteratur (detta kallas en 
litteratur). Detta gör det lättare att hålla reda på böckerna, och vi kan i 
framtiden förbättra servicen till studenterna genom direktlänkning via ISBN-
nummer till bibliotek och bokhandlare. 
 
Se även 
http://www.lth.se/anstalld/utbildningsadministration/kursutbud/litteratur_i_lub
aspp/ för exempel på hur det kan se ut. 

 
• Timplaner 

I LubasPP kan man ange flera kursstarter som pågår olika många läsperioder.  
 
Om man arbetat fram timplaner för ett program kan man sedan kopiera 
den/dem till alla andra program som inte redan har (minst) en timplan. 

 
• Läroplaner 

I LubasPP kan samma kurs ingå i fler än en årskurs. Detta ska i princip enbart 
utnyttjas om en kurs flyttar mellan årskurserna, och det normala är fortfarande 
att en kurs enbart ska ingå i en årskurs på programmen. 

 
• Kurslärare och andra kursroller 

I LubasPP kan man ange olika roller för personerna kopplade till kurserna. 
 

• Kurseditorn 
När man klickar på en kurs får man upp ett nytt fönster (eller ny flik beroende 
på webbläsare) där man editerar kursen.  
 
Överst på sidan finns en menyrad som följer med på samtliga undersidor till 
kurseditorn. Tre menyalternativ är alltid tillgängliga. Dessa är ’All kursdata’, 
Kursförändringar och Kurslogg. På dessa sidor finns enbart utdata och man 
kan inte göra ändringar på dessa sidor.  
 
Man startar på ’All kursdata’, och här kan man se samtliga data och statusar 
som är kopplade till kursen i systemet. Under Kursförändringar ser man 
nästan samma sak som under ’All kursdata’, men här ser man de ändringar 
som gjorts sedan förra planeringsomgången (dvs 2012/13 i det aktuella fallet). 
För nya kurser visas inget under Kursförändringar. I Kursloggen kan man 
kronologiskt följa de ändringar som är gjorda i systemet. 
 
Efter de tre direktlänkarna finns det två menyalternativ som fälls ut till ett 
antal undersidor. Menyalternativen heter Utbudsdata och Kursplan&info. 
Man kommer åt respektive meny beroende på om den behörighetsrollen som 
man själv har (kursansvarig, instadmin, prefekt) ännu inte har lämnat in utbud 
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respektive kursplan. Under undermenyerna olika alternativ där man gör olika 
inställningar eller skriver in texter. 

 
• Kopiera inte in texter direkt från Word 

För att inte få in ”osynliga” styrtecken i databasen går det inte att kopiera text 
direkt från t.ex. Word (men även annan formaterad text), som skickar med 
skräptext/styrtecken som dock inte syns för användaren. Istället 
rekommenderas att först kopiera från Word till en texteditor (t.ex. 
Anteckningar/Notepad) och sedan kopiera den texten till kursplansfälten. På 
det sättet "tvättas" skräptecknen bort och systemet accepterar att du sparar 
kursplanen. 
 
Ett tips är att alltid spara Kursplanssidan efter varje ruta/fält man skrivit in 
text i. 
 
Ifall man råkar ha kopierat in text från Word först, och sedan inte kan komma 
vidare, gå in på vald sida igen genom att välja den i menyn. 
 

• Kontroller och meddelanden 
LubasPP gör formella kontroller när man lämnar in utbudet respektive 
kursplanen. Detta sker varje gång man ”höjer” statusen, men inte om t.ex. 
instadmin eller prefekten ”sänker” statusen (så att kursansvariga kan ändra på 
kursen igen). 
 
Felmeddelande från kontrollerna visas högst upp på sidan, direkt under 
menyraden. Om inte en status ändras när du klickat på knappen för att ändra 
status, scrolla upp på sidan och se om där står något meddelande. 
 

 
Felanmälan 
Eventuella felanmälningar av systemet ska skickas till 
karim.andersson@kansli.lth.se alt 046-222 09 38 
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