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Nyheter i LubasPP version 2.5 (installerades 8/7-2015) 
Under sommaren 2015 installerades en uppdaterad version av LubasPP. Då det är ganska många 

nya/förändrade saker så är det relevant med en sammanställning. Det är inga stora förändringar, 
men många små. 

Förändringarna rör olika delar i systemet, och påverkar därmed olika användare. En del påverkar alla, 

andra enbart några grupper av användare. 

Här nedan listas förändringarna och vad de innebär. 

Institutionsingången 

 Numera kan man söka/avgränsa/filtrera på olika statusar på kurserna, och därmed anpassa 

vad man vill visa. Detta har medfört att listan inte söks ut direkt efter att man valt 

institution/avdelning, utan man måste trycka på ”Sök” eller trycka på Enter-knappen på 

tangentbordet för att få fram resultat. 

Att man kan söka gör att man t.ex. kan avgränsa till att se de kurser som institutionen har 

kvar att arbeta med (klicka i de tre översta kryssrutorna under INST-status ”Inlämning-

Utbud” eller de två översta under ”Inlämning-Kursplan”). 

 I resultatlistan finns nu fält för undervisningsspråk och markering om kursen är lämplig för 

inresande utbytesstudenter. Dess fält går också att avgränsa på (se ovan).  

 Behörigheten att ändra UtbildningsstatusInst är nu rättad. Tidigare fanns ett fel som 

påverkade framför allt institutionsberedare (administratörer/studierektorer) och  

institutionsbeslutare/prefekter 

 Nu kan man klicka på kursen för att få upp kurseditorn även om kursen ännu inte fått något 
namn (då står det ”KURSNAMN SAKNAS” i fältet). 

Programplaneraringången 

 Programfliken kraschar inte längre ifall det inte finns några kurser kopplade till programmet 

(påverkade enbart nya program) 

 I Utskriftsvyn görs nu inte längre några jämförelser alls för kurser med frågetecken-kurskod 

(??XXX). Tidigare var jämförelsen falsk, då samma nummerföljd inte alls motsvarar samma 

kurs mellan planeringsomgångarna/läsåren. 

 Man kan submitta sökningen på alla fyra flikar på programplaneraringången genom att 

trycka ner Enter-knappen på tangentbordet. Klick på Sök-knappen med musen fungerar 

precis som tidigare. 

 Ny funktion för återkommande periodisering på programfliken. Numera kan man ange att 

UtbStatusProg ska växla vartannat år mellan AKTIV och PERIODISERAD. Om man inte anger 

denna inställning/status så fungerar det som tidigare (kurser som år 0 var periodiserade blir 

aktiva när år +1 skapas, kurser som är aktiva påverkas inte alls). Om den är satt till PÅ så 

växlas även aktiva kurser och blir periodiserade år +1. Denna inställning ska enbart användas 

då man ”alltid” ger kursen vartannat år. Den bör inte användas om man av annat skäl 

periodiserar en kurs. 

 Numera är det obligatorisk att ange fastställandedatum före man anger att kursplanen är 
beslutad 

Fakultetsadminingången 

 Nu visas även avdelningar som inte sedan tidigare har några kurskopplingar i rullisten där 
man kan koppla kurser. 
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Kurseditorn (samtliga användare) 

 Loggsidan kraschar inte längre på exjobbskurser 

 Övrigt-fältet under Kurslitteratur är ersatt och numera ska enbart fritextfältet på svenska 

resp. engelska användas istället. Den text som fanns i övrigtfältet tidigare är överflyttad till 

dessa fält. Värt att notera att fältet användes på väldigt få kurser. 

 För exjobb är det obligatoriskt att ange vilken sorts exjobb det rör sig om. Tidigare kunde 

man lämna detta blankt (vilket förhoppningsvis ändå upptäcktes senare i behandlingen av 

kursen) 

 Kurskoden för förkunskapskrav visas nu även på förändringssidan 

 Felet i fältkontrollen av utgivningsår under Litteratur är fixat 

 På överlappsidan görs nu kontroll att man angett en riktig kurskod (eller en tillfällig kurskod 

på formen ??XXX) 

 Korrigeringar för fristående kurser med programkurskoppling vad gäller förkunskapskrav 

 

Allmänt 

 Några smärre fel i vilka tillstånd man kunde ändra olika statusar är fixade. 

 Om en institutionsanvändare inaktiverar programkopplingen för en kurs så sätts 

UtbStatusPROG automatiskt till EJ_SATT. Detta dels för att institutionsanvändaren ska kunna 

lämna in kursen, men där programplaneraren också ska bli uppmärksammad på att 

institutionen har inaktiverat kopplingen för hans/hennes program. 

 Nu finns även värdet EXTERNT_VALFRI i läroplanen. Detta alternativ ska användas sparsamt 

och för kurser som inte får ingå obegränsat inom programmets valfria kurser, utan för den 

begränsade del om 15 hp (som gränsen är för CI-programmet) och som studenten får ansöka 

om att få medta i programmet, men att kursen ändå ska visas i programmets kurslista. 

Kommer t.ex. att användas för GEM-kurser, men även andra kurser kan komma i fråga. 

 Kurstyperna är nu även översatta till engelska 

 Utbildningsområde är infört som ett nytt värde för kurserna. Detta värde finns i Ladok (som 

krav), men har hanterats genom kommentarer i LubasPP än så länge. Nu finns fält för detta 

(under ”Central kursinformation”) och ska anges för nya kurser. För kurser som redan finns i 

systemet kommer värden att kopieras från Ladok. Vill man ändra fördelningen av 

utbildningsområde för befintliga kurser får man kontakta Camilla Hedberg.  
 


