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2021
23 aug. – 20 sep. Institution – Lämnar förslag på kursutbud för programkurser baserat på

befintligt kursutbud.
Institution – Lämnar förslag på nya programkurser inklusive kursplan.
Institution – Lämnar förslag på kursutbud samt kursplaner för fristående
kurser för HT2022 och VT2023.

1 nov. Programledning – Lämnar förslag på kursutbud till LG GU.
OA och programplanerare lämnar förslag på kursutbud fristående kurser.

12 nov. LG GU – Har beslutat om LTH:s samlade kursutbud för programkurser.
LG GU – Har beslutat om kursnivå för nya programkurser.
Programplanerare – Kontrollerar snarast att status på programkurserna
stämmer överens med beslut i LG GU.
LG GU – Har beslutat om LTH:s kursutbud av fristående kurser för
HT2022 + VT2023. Därefter påbörjas dialog med antagningsfunktionen om
förslag till behörighetskrav på fristående kurser.

15 nov. – 10 dec. Programplanerare – Beställer nya kurs- och delprovskoder av
Ladokgruppen.

17 dec. Programledning – Har beslutat om läro- och timplaner, LoT.
Programledning – Har fastställt kursplaner för fristående kurser (gäller ej
fristående kurser med kopplad kursplan till programkurs) som ges HT2022.

Tidsplan för våren 2022 på nästa sida.
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2022
14 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.

24 jan. Kursutbudet överförs till schemaläggningsprogrammet.

25 feb. Programledning – Har fattat beslut om samtliga utbildningsplaner.
Programledning – Har fastställt kursplaner för programkurser som även ges
som fristående kurser som har programkoppling HT2022 och VT2023 samt
för GEM-kurser HT2022.

14 mars Utbildningsplaner samt Gemensamma föreskrifter och information är
publicerade.
Kursplaner för fristående kurser för HT2022 är publicerade.
Överföring av kurstillfällen till Ladok (behövs för att kunna användas i
SoleMove).

22 april Programledning/LG GU – Har fastställt samtliga kursplaner för
programkurser.
Programledning – Har beslutat kurskostnadsfaktorer.
Programplanerare – Har lagt in beslut om kursplan.
Programplanerare – Har lagt in beslut om kurskostnadsfaktorer.

Härefter sker publicering av läro- och timplaner samt kursplaner på https://kurser.lth.se/ samt
färdigställande av kursanmälningsmodulen inför lp1.

2 maj (prel) Kursanmälan öppnar inför lp1 2022/2023.


