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Tidsplan för arbetet med utbildningsutbud inför läsåret 2020/2021 
Verktyg – LubasPP (lubaspp.lu.se) 

 

2019 

26 aug. – 23 sept. Institution – Lämnar förslag på kursutbud för programkurser baserat på befintligt kursutbud. 

  Institution – Lämnar förslag på nya programkurser inklusive kursplan. 

 

7 okt. – 8 nov. Institution – Lämnar förslag på kursutbud samt kursplaner för fristående kurser för läsåret. 

 

28 okt.  Programledning – Lämnar förslag på kursutbud till LG GU. 

 

15 nov.  LG GU – Har beslutat om LTH:s samlade kursutbud för programkurser. 

  LG GU – Har beslutat om kursnivå för nya programkurser. 

 Programplanerare –  Har kontrollerat att status på programkurserna stämmer överens med 

beslut i LG GU. 

 Programledning – Har beslutat om nya delprov/moduler i befintliga programkurser. 

 

29 nov. LG GU – Har beslutat om LTH:s kursutbud av fristående kurser för läsåret. 

 

15 nov. – 13 dec. Programplanerare – Beställer kurs- och delprovskoder av Ladokgruppen. 

 

13 dec. Programledning – Har beslutat om läro- och timplaner, LoT. 

 Programledning – Har fastställt kursplaner för fristående kurser som ges ht-2020. 

 

2020 

15 jan. Institution – Har lämnat in förslag på samtliga kursplaner för programkurser. 

 Programplanerare – Har lagt in programledningens beslut om LoT. 

 Programplanerare – Har satt Beslut UN till Beslutad på kurser inom sitt beredningsområde. 

  

27 jan.  Kursutbudet överförs till schemaläggningsprogrammet. 

 

28 feb.  Programledning – Har fattat beslut om samtliga utbildningsplaner. 

  Beslut – Om Gemensamma föreskrifter och information. 

 

3 april   Programledning – Har fastställt samtliga kursplaner för programkurser. 

  Programledning – Har beslutat kurskostnadsfaktorer. 

 Programledning – Har fastställt kursplaner för fristående kurser som ges vt-2021. 

 

24 april  Programplanerare – Har lagt in beslut om kursplan. 

  Programplanerare – Har lagt in beslut om kurskostnadsfaktorer. 

 

Härefter sker publicering på http://www.student.lth.se/studieinformation/studiehandboken/, överföring till 

LADOK och färdigställande av kursanmälningsmodulen. 

 

4 maj (prel) Kursanmälan öppnar inför ht-2020.
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