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Nyheter i ISP-systemet 
Information om vad som har åtgärdats och driftsatts för ISP-systemet. Driftsättning 
tisdag 23 oktober 2018. Välkommen att höra av dig till 
isp.support@education.lu.se om du frågor kring nyheterna i ISP-systemet. 

 

Administration 
Rollen prefekt byter benämning till fastställare 
För att tydligare spegla användandet av prefekt-rollen i ISP-systemet så ändras 
benämningen från prefekt till fastställare. På samma sätt byts benämningen av 
rollen ställföreträdande prefekt till ställföreträdande fastställare. Inga åtgärder 
krävs av administratör. 

 

ISP-supporten kan lägga in byte av studierektor inför revidering 
På liknande sätt som ett huvudhandledarbyte kan läggas in vid fastställd studieplan 
för att verkställas i samband med revidering finns nu möjligheten att lägga in 
kommande byte av studierektor. Detta slår igenom i den nya versionen av 
studieplanen i samband med revidering. Kontakta isp.support@education.lu.se för 
att utföra åtgärden.  

 

Möjlighet att söka fram studieplaner genom doktorandens personnummer 
Sökfunktionen letar på personnumret som det står angivet i studieplanen. I de allra 
flesta fall hittar du därmed doktoranden genom formatet ÅÅMMDDXXXX. 

 

Omformulering av menyval ”Byt behörighet” 
Menyvalet ”byt behörighet” har ändrats till ”växla behörighet” för att tydligare 
beskriva funktionen. Användare med flera roller i ISP-systemet (t.ex. användare 
som både är handledare och studierektor) använder denna funktion. 

 

Studieplanen 
Fältet ”Former för handledning/handledningsplan” i flik 5 är större och 
expanderbart. 
Fritextfältet har förstorats för bättre överskådlighet. 
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Införande av nivå och kurskod under 4.1 Planerade kurser 
Nu finns möjlighet att ange kurskod (om känt) samt nivå (grund-, avancerad- eller 
forskarnivå) för planerade kurser. 

 

Koden för forskarämnet visas i PDF-versionen av studieplanen 
Nu kommer även ämneskoden vara synlig intill ämnet i studieplanen. 

 

Automatisk inhämtning av uppgifter från Ladok till studieplanen 
Varje gång doktoranden klickar på ”redigera” för att öppna studieplanen görs en 
automatisk kontroll mot Ladok för att se om nya uppgifter finns att hämta in 
(avklarade kurser, tillgodoräknanden etc.). Användaren informeras med en 
dialogruta om vilka områden i studieplanen som uppdaterats, alternativt att ingen 
ny data finns att hämta. 
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