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LTH:s kansl i  

Pia Jab lonsky,  programplanerare  

Under perioden 23 augusti till 20 september 2021 är LubasPP öppet för inlämning 
av förslag till fristående kurser inför höstterminen 2022 och vårterminen 2023. 
 
Logga in i Lubaspp.lu.se och gå till institutionsutbud för fristående kurser HT22 
eller VT23 (det är två separata ingångar). Det underlag som är du ser i LubasPP är 
en kopia av fristående kurser under innevarande läsår. 
 
Uppmärksamma särskilt: 

 att använda alternativet ”Fristående med programkoppling” i LubasPP 
under menyfliken ”Central kursinformation” i fältet kurstyp om du/ni 
skapar en helt ny fristående kurs som också ges som programkurs vid 
LTH.  

 att uppgifterna om förkunskapskrav är korrekta, de finns under 
”Utbudsdata – Antagningsuppgifter”. 

 angivet språk i kursplanen. Det finns under menyfliken ”Utbudsdata”.  För 
fristående kurser finns två alternativ, ”Ges på svenska” respektive ”Ges på 
engelska”.  

 eventuellt överlapp med andra kurser. Under ”Utbudsdata” finns 
menyalternativet ”Överlapp”, kontrollera att alla kurser som överlappar 
med aktuell kurs finns angivna här.  

 att litteraturlistan stämmer. Kurslitteratur finns under menyfliken 
”Kursplan och info”.  

 att för kurser med mer än ett delprov ange prestationsbedömning och 
innehåll för respektive delprov. Delprov finns under ”Utbudsdata”. 

 
Utbudsdata - Timplan  
I menyalternativet ”Utbudsdata – Timplan” står alla timmar som timmar under 
läsperiod 1. Detta är korrekt även om kursen ges i läsperiod 2 eftersom läsperioder 
inte används för fristående kurser på samma sätt som för LTH:s programkurser. 
Däremot måste en läsperiod väljas för att timmar för kursen ska kunna anges.  
 
Inlämning av kurserna 
Observera att alla kurser som finns på listan i LubasPP måste lämnas in. Detta 
gäller alltså även kurser som inte föreslås ges nästkommande läsår. I detta fall 
markeras kursen som nedlagd. Befintliga kurser kan ändras och förnyas, observera 
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dock att det behövs en aktiv insats som åtminstone innebär förnyelse av 
tidsuppgifter för att kursen ska kunna lämnas in för kommande läsår. Observera att 
detta gäller alla fristående kurser. 

Inlämning av en fristående kurs består av två moment som båda ska göras senast 
den 20 september 2021: 

 inlämning av utbud 

 inlämning av kursplan 

De inlämnade förslagen kommer att beredas av områdesansvarig för fristående 
kurser. Därefter fattar LG GU beslut om kursutbudet för läsåret 2022/2023. 
Kursplanerna fastställs därav av respektive programledning.  
 

LTH:s urvalskriterier för utbudet av fristående kurser 
Enligt den policy som LTH:s styrelse har antagit är fristående kurser i första hand 
avsedda för yrkesverksamma, som fortbildning och vidareutbildning, samt för 
studenter från andra områden. Om institutionerna lämnar in fler fristående kurser 
än LTH:s ekonomiska ram tillåter sker det ett urval. 
Urvalskriterierna för vilka kurser som ska ges är följande: 

 kursens relevans för fort- och vidareutbildning 
 antal tidigare registrerade på kursen 
 tidigare genomströmning på kursen 
 kursen kan bara beviljas platser 1 gång/läsår 

 

Marknadsföring av kurserna 
Utbudet av fristående kurser kommer att publiceras på LU:s hemsida. 
Institutionerna uppmanas att även själva marknadsföra sina kurser mot bakgrund 
av den kunskap de har om presumtiva kursdeltagare.  

 

Kontakt 

Carina Fasth, områdesansvarig, epost carina.fasth@ftf.lth.se, eller  
Pia Jablonsky, programplanerare, epost pia.jablonsky@lth.lu.se, ankn. 27254.  
För frågor kring LubasPP kontakta Karim Andersson, epost 
karim.andersson@lth.lu.se, ankn. 20938. 
Antagningsavdelningen vid LTH kan svara på eventuella frågor rörande 
antagningsförfarandet till fristående kurser vid LTH. Kontakta Petter Lindquist 
antagningen@kansli.lth.se 

 
 


