Registrering på kurs i Portalen
För vissa kurser vid Umeå universitet sker registreringen genom att du som student själv får logga in i
Portalen och registrera dig. Om kursen du ska läsa använder webbregistrering i Portalen så ska du ha
fått material från institutionen om detta. Där framgår det då också under vilken tidsperiod som
webbregistreringen är öppen för din aktuella kurs.
För att du ska kunna registrera dig själv i Portalen krävs att du har aktiverat ditt CASanvändarkonto. Gå till den här sidan för att få veta hur du ska göra för att aktivera användarkontot:
www.student.umu.se/aktivering/. När du aktiverat kontot och vill webbregistrera dig gör du så här:
1.

Gå till www.student.umu.se, och logga in via länken ”Portalen” till höger på sidan. Ditt CASanvändarnamn när du loggar in är din student-e-postadress utom ”@student.umu.se”.

2. När du loggat in i Portalen kommer du till fliken ”Studentinfo”. Klicka på fliken ”Mina
studier”.

3. Klicka på ”Registrering på kurs” i menyn till vänster. När du kommit till sidan ”Registrering på
kurs” ska du välja den termin som är aktuell för kursen du ska registrera dig på, och sedan gå
vidare med ”Nästa”.

4. Alla kurser som du är antagen till visas på sidan. De kurser som är öppna för webbregistrering
har en kryssruta framför sig. Klicka i rutan för kursen du ska registrera dig på (du kan
webbregistrera dig på flera kurser samtidigt). Klicka sedan på knappen ”Spara”. Om kursen
inte visas på sidan eller saknar kryssruta framför sig ska du kontakta den ansvariga
institutionen för att få hjälp.

När du är registrerad på kursen dyker den upp i menyn under ”Pågående kurser” (notera dock att det
kan dröja ett tag – vänta till nästa dag innan du kontaktar supporten, ifall kursen inte visas).
Om du har registrerat dig på en kurs och inom tre veckor från kursstart bestämmer dig för att inte
läsa den, kan du göra ”Avbrott på kurs”. Notera att om du lägger in avbrott för en kurs så förlorar du
din studieplats och kan inte antas till samma kurstillfälle (däremot till kommande kurstillfällen) använd alltså ”Avbrott på kurs” endast om du är säker på att du inte tänker läsa kursen denna gång.

