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Regler för registrering av studenter vid Högskolan Dalarna
Övergripande regler för registrering av studenter ges i SFS 1993:1153 Förordningen om redovisning av studier m.m.
vid universitet och högskolor. Registrering är en förutsättning för deltagande i undervisning och examination.
Registreringen dokumenteras i studiedokumentationssystemet Ladok
Registrering
Studenter vid Högskolan Dalarna ska registrera sig själva innan kursstart via student.ladok.se till varje enskild kurs
som studenten avser att läsa. Webbregistrering är möjlig från två veckor före kursstart fram till söndagen innan
kursstart.
Studenter på utbildningsprogram tar sin plats på utbildningsprogrammet i anspråk genom att registrera sig på kurs
som ingår i programmet. Studenter på fristående kurser tar sin plats i anspråk vid registrering.
Avbrott
Studenter lämnar själv avbrott på kurser via student.ladok.se. Avbrott på kurser som görs inom tre veckor från
kursstart resulterar i en helt borttagen registrering, och studenten kan söka kursen igen. Görs avbrottet senare än tre
veckor från kursstart, eller på en kurs där resultat finns rapporterat inom de tre första veckorna noteras som avbrott i
Ladok. På dessa kurser kvarstår registreringen, och studenten inte kan söka kursen igen utan hänvisas till ansökan om
omregistrering på kurs.
Omregistrering
Student som tidigare har varit registrerad på en kurs kan under vissa förutsättningar omregistreras på ett nytt
kurstillfälle. Ansökan inför en ny termin ska alltid göras enligt anvisningar på Högskolans webbplats.
Omregistrering kan ske med två olika syften:
-

Full omregistrering sker i syfte att delta i kursen fullt ut och följa undervisningen en gång till. Full
omregistrering medges endast i mån av plats.

-

Examinationsomregistrering enbart i syfte att examineras på saknade kursmoment. Student har rätt till
examinationstillfällen i enlighet med relevanta styrdokument för examination, och när omregistrering
krävs för att få tillgång till examination har studenten normalt rätt till examinationsomregistrering, utan
platsbegränsning. Examinationsomregistrering ger studenten tillgång till material i lärplattform och
motsvarande, men ger inte studenten rätt att delta i annat än examinerande moment som studenten ej är
godkänd på.

För kurser som inte ges är full omregistrering inte möjlig. Examinationsomregistrering kan beviljas om det är
nödvändigt för att Högskolan ska kunna fullgöra sin skyldighet att erbjuda examinationstillfällen.
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