
Studentwebben



1. Här syns kurskoden

2. Datum när kursen ges

3. Anmälningskod

4. Ort där kursen ges



Mina uppgifter

• Klicka på Mina uppgifter under högra hörnet.

• Här är det viktigt att uppdatera och kontrollera exempelvis att E-post

stämmer.

• Det är dessa uppgifter som kommer synas i Ladok



Avslutad utbildning

• Under fliken Avslutad utbildning syns de avslutade utbildningarna och  

betyg på kursen

• Summan på uppnådda högskolepoäng syns också



Intyg

• Klicka på Hämta intyg

• Under Välj har kan du välja på dessa intyg att ta ut

• Välj vilket intyg du vill hämta



Examen och bevis

• Att ansöka om examen eller bevis över genomförd utbildning får man följa  

en flerstegsguide. Se stegen nedan

• Välj examen/bevis -> Välj kurser -> Meddelande -> Förhandsgranska ->

Kvittens



Registrera på kurs

Under fliken aktuell utbildning och kolumnen Kommande finns möjlighet för

självregistrering. Så länge det är förberett och tillåtet på den kurs du läser

• Klicka på knappen Registrera under kursnamnet.

• Ovanför ser du en registreringsperiod, vilket är mellan vilka datum som du  

kan registrera dig själv på kursen



Registrering

• Klicka på Registrera mig

• På den undre bilden ser du att kursen hamnat under Aktuell

utbildning.



Avbrott på kurs

• För att göra ett avbrott, klicka på en kurs under fliken Aktuell utbildning och  

kolumnen aktuella



Avbrott på kurs

• Klicka på fliken Deltagande på kursen

• Kryssa i att du vill göra avbrott på kursen

• Klicka sedan på knappen Gör avbrott



Avbrott på kurs

• Bekräfta avbrottet genom att klicka på Ja, gör avbrott i

bekräftelserutan som dyker upp



Avbrott på kurs

• När avbrottet är gjort syns en bekräftelse på avbrottet.



Anmälan till tentamen

Viktigt!

• Du som är beviljad anpassat stöd vid tentamen, ska klicka på  

länken. Se pilen ovan!

• Det gäller endast studenter på VH-fakulteten i nuläget



Anmälan till tentamen

• Efter att du registrerat dig på aktivitetstillfället står det nu i den

gröna rutan att du är anmäld.



Anmälan till tentamen

• Är aktivitetstillfället med anonymiseringskod ser studenten den här

• Det visar om du är anmäld till aktivitetstillfället

• Vill du ta bort anmälan till aktivitetstillfället gör du det här genom att

klicka på Ta bort anmälan



Ta bort anmälan tentamen

• Efter att du klickat på Ta bort anmälan

• Klicka på bekräfta i bekräftelserutan som kommer upp



Ta bort anmälan tentamen

• Nu står det under aktivitetstillfället att du är avanmäld


