
STARTSIDAN
Ämne/Info Engelska Typ av 

sida
Förklaring Ansvar (red.sidor)

Redak. Det första som besökare möts av. Sw-redaktören

Anslagstavla Noticeboard Syst. Ställe där studenter kan lägga upp frågor, 
efterlysningar mm, kommunikation mellan 
studenter. Kommer senare.

Andra nyheter från SLU Other news from SLU Länk SLU:s nyheter                                                                        
SLU:s interna nyheter

Andra SLU-kalendarium Other events at SLU Länk SLU interna kalendarium och kalenariet på 
externwebben 

Bibliotek Library Länk Länk till bibliotekets hemsida
Byt användare Change user Syst. Om man vill byta vem som är inloggad i 

studentwebben.
Driftavbrott Service interruptions Syst. Informationen finns på medarbetarwebben. 

Både information från IT och akademiska hus

Du är inloggad som…. You are logged in as … Syst. Visar vem man är inloggad som, för och 
efternamn. 

Du är studentrepresentant 
för XXX

You are the student 
representative for XXX

Syst. Påminnelse till studentrepresentanter att de är 
studentrepresentanter och för vilken kurs samt 
att tidsspannet visas för under vilken period de 
ska göra det de ska.

Fokusbild/info (Endast arbetsnamn) Redak. Varierande information som SLU vill lyfta fram, 
såsom funktionshinder, ny student, studera 
utomlands mm

Sw-redaktören

Fronter - kursrum Fronter - Course room Sys. Länk till Fronters startsida
Marknadstorg Marketplace Syst. SLU-interna köp/byt/sälj-marknad. Finns idag 

på medarbetarwebben.
Medarbetarwebben Employee Website Länk länk till medarbetarwebben
Min Epost My email Syst. Länka epost-startsidan
Mina genvägar My shortcuts Syst. Finns på medarwebben, funkar när man är 

inloggad
Mina meddelanden My messages Syst. Så som meddelanden funkar idag på 

studentportalen. Kopplar ihop info från 
meddelanden och slunik.



Mina studier My studies Syst. Visar antagning och registreringar för kurser 
och program.

Ny student New Student Länk Samlad information som är bra att ha för nya 
studenter. Ta bland de sidorn som redan finns, 
kanske något tillägg.

Kursvärderingar att 
besvara

Course evaluations to do Syst. Påminnelse att göra kursvärderingar på kurser 
man har avslutat, slutet av varje kurs

slu.se slu.se Länk Länkt till slu.se
Studentkalendarium Student events Syst. Ett kalendarium för studenter på SLU - vad 

händer på SLU som kan vara intressant för 
studenter att veta om? Öppna föreläsningar, 
disputationsföreläsningar, presentationer av ex-
jobb mm. 

Studentnyheter Student news Syst. Nyheter för studenter på SLU. 
Sök anställd Search employee Syst. Söka kontaktuppgifter till SLU:s anställda
Sök Search Syst. Sökmotorn för att söka studentwebben, längst 

upp på sidan 
Sök student Search student Syst. Söka e-mail till SLU-studenter
Vid kris/olycka In case of accident Redak. Information riktad till studenter om vad och hur 

de ska bete sig vid en kris eller olycka. Vilket 
stöd som finns mm. + Information riktad till 
studenter vid en brand Finns idag för 
medarbetare..

Infra



Studier
Ämne/Info Engelska Typ av 

sida
Förklaring Ansvar 

Startsidan för Studier Redak. Det första som besökaren möts av när den 
väljer att titta på sidan studier. Måste beskriva 
vad undersidorna behandlar

SUS/SW

Alumn Alumn Länk Information om vad Alumn är och hur man blir 
en alumn på slu, länk till alumnisidorna.

SUS (Alumn)

Antagning Admission Länk Info om hur antagning funkar, sida för 
antagning för dess undersidor

SUS (Antagning)

Anstånd med studier Deferment of studies Redak. Vad är anstånd? Vad krävs att få det? SUS 
(Antagningen)

Antagning - så funkar det? Admission – How it works Redak. Informatin om hur en antagningsomgång går 
till. Vad som krävs från studenterna, när de får 
svar osv.

SUS 
(Antagningen)

Antagning till senare del av 
program

Admission to a later part of 
a programme

Redak. Hur blir man antagen till senare del av 
program? Hur gör man?

SUS 
(Antagningen)

Reservantagning Admission from waiting list Redak. Vad är en reservantagning? SUS 
(Antagningen)

Sen anmälan Late applications Redak. Hur gör jag en sen anmälan? Vilka kurser kan 
jag göra en sen anmälan till?

SUS 
(Antagningen)

Undantag & reell 
kompetens

Exceptions and Non-formal 
competence

Redak. Vad är undantag? Vad är reell kompetens? 
Hur gör jag för att åberopa något av detta?

SUS 
(Antagningen)

Viktiga datum Important dates Redak. Viktiga datum knuta till anmälan och antagning SUS 
(Antagningen)

Anmälan Application Redak. Hur går en anmälan till för kurser, både 
fristående och inom program?

SUS 
(Antagningen)

Behörighet och urval Entry requirements and 
selection criteria

Redak. Vad finns det för behröighetskrav? Hur ser jag 
dem? Och hur går ett urval till?

SUS 
(Antagningen)

Examen Degree Länk Vilka examena finns att söka på SLU? Vilka 
krav har de olika examena? Hur söker jag en 
examen? Allmän info om Examen. Vilka kan 
söka examen på SLU? Blanketter

SUS (Examen)

Tillgodoräknande Credit transfer Redak. Vad är ett tillgodoräknande? Hur gör jag för att 
få ett tillgodoräknande? Vilka kan söka 
tillgodoräknande? Blanketter?

SUS (Stud.väg?)



Examensarbeten Degree projects Länk Det första som besökaren möts av när den 
väljer att titta på sidan studier. Måste beskriva 
vad undersidorna behandlar

LK

Information för företag som 
vill annonser

Information for companies 
who wish to advertise

Redak. Hur ska de gå tillväga för att ge information om 
ett ämne, maila till någon? När gör olika 
ämnen exjobb, tips och idéer för lärare och 
företag, hur funkar det med handledare och 
regler. Vad ska företag/lärare tänka på? Vad 
är skillnad på master och kandidat arbeten?

Sw-redaktör

Tillgängliga ämnen (S) Available subjects Syst. Plats att annonsera lediga ämnen för ett ex-
jobb/-arbete. Sökfunktion

Mallar Templates Länk Mallar som ska användas vid 
examensarbeten. 

Kommu

MFS Minor Field Studies Länk Länk till information om MFS SUS (ISO)
Publicerade 
examensarbeten 

Published degree projects Länk Länk till Epsilon. Publicerade exjobb/-arbeten 
på SLU

Biblioteket

Riktlinjer Guidelines Redak. Alla nivåer. Både vad gäller master och 
kanditat, men också SLU-övergripande, 
fakultets-övergripande och riktlinjer från 
enstaka inst.

LK (undersidor 
anvsvarig fakultet 
eller institution)

Vanliga frågor FAQ
Vilken uppsatskurs ska jag 
anmäla mig till?

Which degree project 
course should I apply for?

Redak.  + förkunskapskrav LK

Hur publicerar jag mitt 
examensarbete? När får 
jag publicera det?

How do I publish my 
degree project?  When can 
I publish it?

Redak. LK

Hur hittar jag en 
handledare? Måste jag 
hitta handledaren själv?

How do I find a supervisor?  
Am I responsible for finding 
my own supervisor?

Redak. LK

Vad är skillnaden mellan 
en examinator och en 
handledare?

What is the difference 
between an examiner and 
a supervisor?

Redak. LK

Kurser Courses Länk Kurssök Sw-redaktör



Kurssök Search course Syst. Kurssökningssidan som idag används på 
externwebben - det första man kommer till när 
man väljer kurser. Man kommer även kunna 
söka bland gamla kurstillfällen, bakåt i tiden. 

Kursblock & kurspaket Course blocks and course 
packet

Redak. Finns idag på externwebben, visa samma info 
här

Program Programmes Länk Programhemsidor - se separat sida för mer 
information.

Sw-redaktör

Studera utomlands Study abroad Länk Information om studier utomland, 
utbytesstudier

SUS (ISO)

Terminstider Academic calendar Syst. Information om terminstiderna. Finns idag på 
externwebben

SUS



Studier - Program
Ämne/Info Engelska Typ av 

sida
Förklaring Ansvar (red.sid)

Startsidan för för 
Program

Redak. Sidan ska innehålla infromation om vad man 
kan hitta på dess undersidor samt att man 
väljer program, se nästa rad. 

Välj program Choose programme Syst. Det program man själv är registrerad på ska 
vara förvalt. Man ska dock kunna välja att gå 
in på något annat program också.

Obligatoriska sidor
Examenskrav Degree requirements Redak. Vilken examen kan man få? Vad krävs för att 

få den? Vad heter examen? Både svenska och 
engelska namnet.

Fak.

Inriktningar Specialisations Redak. Vad skiljer inriktningarna åt? När ska jag 
bestämma inriktning? Kan jag hoppa mellan 
dem? Vilken kurs ska jag välja för nästa 
termin? Vilka kurser passar mig? Vilka kurser 
passar tillsammans? Info om infoträffarna 
rörande just detta

Fak. 

Kontakter Contacts Redak. Kontakter till Programstudierektor, 
utbildningsledare, studievägledare, 
utbildningshandläggare,andra studenter på 
samma program, övriga kontakter + vilken 
fakultet som ansvarar för programmet + vilken 
kår som programmet "hör" till

Fak.

Kurser inom programmet Courses within the 
programme

Syst. Visa alla kurser som går att läsa inom ramen 
av programmet

Fak. Via Slukurs

Programutvärderingar Programme evaluations Syst. Själva blanketten och utvärderingar som 
tidigare gjorts

Ramschema Course schedule Syst. Utbildningsplanen är det officiella 
styrdokumentet för utbildningsprogram på 
grundnivå och avancerad nivå. 
Högskoleförordningen reglerar vad som ska 
ingå i utbildningsplanen. Den innehåller bland 
annat mål för programmet, uppläggning och 
krav för examen. + gamla ramscheman

Fak. Via Slukurs



Utbildningsplan Programme syllabus Syst. Utbildningsplanen är det officiella 
styrdokumentet för utbildningsprogram på 
grundnivå och avancerad nivå. 
Högskoleförordningen reglerar vad som ska 
ingå i utbildningsplanen. Den innehåller bland 
annat mål för programmet, uppläggning och 
krav för examen. + Bilagor + gamla 
utbildningsplaner

Fak. Via Slukurs

Ej obligatoriska sidor - 
förslag på andra sidor
Att läsa på programmet To be enrolled at the 

programme
Redak. Hur är det att läsa på just detta program? Fak. 

Programblogg Programme blog Redak. Länkar till de bloggar som görs av studenter 
på programmet

Fak. 

Programhistorik Programme history Redak. Hur har programmet förändrats under åren 
som den har funnits?

Fak. 

Utbildningen idag – Vad 
kan förväntas av en 
student i åk 1-5

The education today – 
What can be expected of a 
student in years 1 – 5

Redak. Vad förväntas av en student i årskurs 1, 2, 3 
osv?

Fak. 

Visa specifik info för viss 
programstart HT08 HT09 
HT10 HT11

Show specific information 
for programmes starting 
2008, 2009, 2010, 2011

Redak. En ingång för varje programstart, HT08, HT09 
osv. Ramschema både frammåt och bakåt i 
tiden för de olika årgångarna. Ramschema 
gärna kopplat till kursplaner, även de gamla 
kurserna

Fak. 

Ramschema för varje 
årskull

Course schedule for each 
year group

Redak. Visa ramschema för var årskull, flera år 
tillbaka, en del av ovan.

Fak. 



Slunik
Ämne/Info Engelska Typ av 

sida
Förklaring

Betygskriterier Grading criteria Syst. Vad krävs för att få ett visst betyg? Specifikt 
för var kurstillfälle. 

Fronter - kursrum Fronter - Course room Syst. Länk till Fronter
Kurslitteratur Course literature Syst. Lista på all kurslitteratur för kurstillfället. 

SLUnik idag
Kursplan Course syllabus Syst. För varje kursplan ska det finnas en kursplan. 

Information om varje kurs. 
Kursteam & Institutioner Course team and 

departments
Syst. Information och kontaktuppgifter till kursteamet 

och institutionen. 
Kursvärderingar – Att göra Course evaluations – To 

do
Syst. För varje kurstillfälle ska (bör?) en 

kursutvärdering göras av studenterna
Kursvärderingar – resultat Course evaluations – 

Results
Syst. För varje kurstillfälle ska (bör?) en 

kursutvärdering göras av studenterna. Visar 
kurstillfällets utvärdering högst upp, sen alla 
andra på samma kurs

Kåren Student union Syst. länk till den kår som studiebevakar denna kurs

Länkar Links Syst. Bra länkar för kurstillfället. 
Meddelanden Messages Syst. Meddelanden från kursledare/-teamet. Kan 

även göras så ett sms skickas till studenterna. 
SLUnik idag. Visas både här och under "Mina 
meddelanden" på startsidan.

Schema Schedule Syst. Schemat för kurstillfället. Schema kan 
antingen göras i slunik eller länka till extern fil.

Studentrepresentant är XX The student representative 
is XX

Syst. Visar vem som är studentrepresentant för 
kursen - finns inte idag, kommer senare.

Ta ut lista över deltagare 
på kurs

A list of students enrolled 
in the course

Syst. Måste vara inloggad och antagen för att kunna 
få ut denna lista.



Mina studier
Ämne/Info Engelska Typ av 

sida
Förklaring

Startsidan för Mina 
studier

Redak. Det första som besökaren mötes av på denna 
del av webben.

Inställningar för Mina 
meddelanden

Settings for My Messages Syst. Välja att få info från en eller fler kårer, en eller 
fler orter, program mm. Finns idag på 
studentportalen. Helst ska studentens 
antagning/registrering på kurs/program göra 
att inställningarna är förutbestämda enl. ovan, 
men att student kan ändra dem. 

Min examen My degree Syst. Vad har jag kvar för att få ut examen? Kunna 
välja vilken examen man siktar mot och 
därefter ska systemet visar hur många poäng 
jag har kvar att ta innan jag når dit, eller vilka 
kurser jag måste ta för att nå dit. Kommer 
kanske senare.

Mina filer My files Syst. Fanns förut. Att man kunde komma åt sin 
egna filer via studentportalen. Kommer kanske 
senare.

Mina medgivanden My consents Syst.  +förklaringar
Mitt ramschema My course schedule Syst. Kunna skapa mitt egna ramschem. "Dra och 

släppa kurser" för att kunna planer sin 
studiegång samt underlätta vid samtal med 
studierektorer och studievägledare. Kommer 
kanske senare.

Webbanmälan Online application Syst. Klickar här och kommer till antagning.se som 
inloggad och får då upp vilka kurser som är 
programkopplade som jag bör anmäla mig till. 
Finns idag på studentportalen. 

Registreringar och resultat Registrations and result Redak.

Mina kurser Change of address Redak.

Registrera mig på kurs Registration on course Redak.



Tidigt avbrott på kurs Early brake on course Redak.

Intyg Certificates Redak.

Tacka nej till antagning Turn down admission Redak.



Studieservice
Ämne/Info Engelska Typ av 

sida
Förklaring Ansvar

Startsidan för 
Studieservice

Redak. Det första som besökaren möts av när den 
väljer att titta på sidan studier. Måste beskriva 
vad undersidorna behandlar

SUS

Ordlista och förkortningar Glossary and abbreviations Redak. Beskrivning av ord, begrepp och förkortningar 
som är vanliga på SLU.

SUS

Stipendier Scholarships Syst. Annonssida för stipendium som studenter på 
SLU kan söka.

Externa länkar External links Länk Länkar till: CSN, Fackförbund, antagning.se, 
Mecenatkortet, Studentpräster, Studenthälsan

Ämnesbeskrivningar Subject descriptions Redak. Kort beskrivning av SLU:s ämnen. Så det är 
lätt att förstå skillnaden mellan tex. nek och 
fek, eller miljö- och markvetenskap. Se sidan 
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/l
edningskansliet/gur/amnesbeskrivningar-
huvudomraden.pdf 

LK

IT-stöd IT support Redak. Det första som besökaren möts av när den 
väljer att titta på sidan studier. Måste beskriva 
vad undersidorna behandlar

IT

Byt lösenord - ID-portalen Change password – ID 
portal

Länk länk till ID-portalen

Felanmälan Report an error Redak. Hur går man till väga för att felanmäla 
någonting? Vart? Hur? Vilken info? Både hus, 
datorer och system.

IT

Mitt utskriftskonto - Pay-ex My printing account – Pay-
ex

Länk Info om mitt payex-konto, hur mycket pengar 
har jag och vilka utskrifter står och väntar på 
utskrift

Passerkort Access card Redak. Vad är det? Hur skaffar men ett? Hur funkar 
det? Om man vill komma in någonstans man 
inte gör, hur gör man då? Vad gör man om 
man tappat bort det? Vad ska man göra med 
det när man slutar på SLU?

Infra



Programvara för studenter Computer software for 
students

Redak. Info om billigare dataprogram för studenter, 
såsom Officepaketet mm, finns idag länkat 
från studentportalen. 

IT

Skrivare & kopiatorer Printers and photocopiers Redak. Information för studenter om skrivare och 
kopiatorerer + Info om Pay-ex: Information om 
hur man skaffar ett, hur det fungerar och hur 
man får hjälp. Hur avslutar man kontot? Regler

IT

VPN VPN Redak. Vad är det? Hur skaffar man det? Varför ska 
man skaffa det? 

IT

Ortvis information Campus-specific 
information

Redak. Det första som besökaren möts av när den 
väljer att titta på sidan studier. Måste beskriva 
vad undersidorna behandlar

Kommu? Osäkert vilka delar som 
vi kommer använda

Bostäder Accommodation Redak. Information om bostäder per ort. Finns idag på 
externwebben

SUS?

Campuskartor & hitta 
lokaler

Campus maps and find 
lecture rooms

Redak. Per ort. Campuskartor finns på exterwebben Infra

Ombyggnader Reconstruction Redak. Info per ort om vilka ombyggnader som pågår 
på campuset och hur det påverkar 
verksamheten

Infra

Veckans mat This week’s food Länk Länk till veckans mat, finns idag på 
medarbetar-webben

Hitta till SLU Find your way to SLU Redak. Hur tar man sig lättast till SLU:s campus? Bil, 
buss, tåg.

Infra

Studie- och 
karriärvägledning

Study and career advice Redak. Det första som besökaren möts av när den 
väljer att titta på sidan studier. Måste beskriva 
vad undersidorna behandlar. + info om vad 
studievägledarna kan hjälpa till med.

SUS (Stud.väg)

Blanketter Forms Redak. En samlad sida för blanketter för studenter. SUS (Stud.väg)

Påbyggnadsmöjligheter Oppertunities for futher 
studies

Redak. Vilka påbyggnadsmöjligheter finns? Vad finns 
det för allternativ för vidare studier? Vad 
innebär det att doktorera? Hur söker jag en 
sådan tjänst? Varför ska man doktorera?

SUS (Stud.väg)



Studieuppehåll Approved leave from 
studies

Redak. Vad är ett studieuppehåll? Hur söker jag det? 
Hur återupptar jag mina studier efter ett 
studieuppehåll? Hur länge kan jag ha 
studieuppehåll? Vilka rättigheter har jag kring 
ett studieuppehåll. Om jag har varit borta 
längre än ett studieuppehåll/eller inte sökt 
studieuppehåll, men vill återuppta mina 
studier, hur gör jag då? Vilka kan söka 
studieuppehåll. Blankett för detta.

SUS (Stud.väg)

Utbildningsstruktur, 
Bolognaprocessen

Structure of Education, The 
Bologna Process

Redak. Information om utbildningsstrukturen som finns 
på SLU. Vad den innebär för studenterna samt 
information om bolognaprocessen, vad det är 
osv

SUS (Stud.väg)

SLU Karriär SLU Career Redak. SLU Karriärs egna sidor SUS (SLU Karriär)

Kommunikation Communication Redak. Det första som besökaren möts av när den 
väljer att titta på sidan studier. Måste beskriva 
vad undersidorna behandlar

Kommu

Bildbank Image bank Redak. länk till slu:s bildbank + info om den Kommu

Grafisk profil Graphic profile Redak. Info om SLU:s grafiska profil och hur det kan 
påverka studenter

Kommu

Logga Logo Redak. Nedladdningsbara loggor och info om den Kommu

Mallar Templates Redak. Mallar för tex. dokument, postrar och email-
signaturerer

Kommu

Lyckas med studierna Succeed with your studies Redak. Det första som besökaren möts av när den 
väljer att titta på sidan studier. Måste beskriva 
vad undersidorna behandlar

Kommu

Student och förälder Student and parent Redak. Har man andra rättigheter när man är förälder 
och student? Hur funkar det med vab? Osv.

SUS (Stud.väg)

Funktionshinder Disabilities Redak. Information om vilket stöd man kan få som 
funktionshindrad samt hur man söker stödet.

SUS (Stud.väg)

Om du blir sjuk If you get ill Redak. När ska man som student anmäla sig till 
försäkringskassan? Behöver man göra nåt 
mer? Söka studieuppehåll? Meddela CSN?

SUS (Stud.väg)



Studenthälsan Student health centre Redak. Information om studenthälsan, vad gör de? 
Vad kan de hjälpa SLU:s studenter med? Osv. 
Länkar till de olika studenthälsorna som är till 
för SLU:s studenter

SUS (Stud.väg)

Universitetskyrkan University Chaplaincy Redak. Information om studentpräster, vad gör de? 
Vad kan de hjälpa SLU:s studenter med? Osv. 
Länkar till de olika studentprästerna som är till 
för SLU:s studenter

SUS (Stud.väg)

Studieteknik Study techniques Redak. Tips och idéer för att få en bättre studieteknik SUS (Stud.väg)



Regler och rättigheter
Ämne/Info Engelska Typ av 

sida
Förklaring Ansvar

Startsidan för Regler och 
rättigheter

Redak. Det första som besökaren möts av när den 
väljer att titta på sidan studier. Måste beskriva 
vad undersidorna behandlar

LK

Studentinflytande The student influence Redak. Det första som besökaren möts av när den 
väljer att titta på sidan studier. Måste beskriva 
vad undersidorna behandlar

LK (tillsammans med SLUSS)

Kursutvärderare Course evaluators Redak. Vad är en kursutvärderare? Vad gör de? LK (tillsammans med SLUSS)

Kårer Student unions Redak. Information om vad en kår är och länkar till 
SLUSS och kårerna på SLU

LK (tillsammans med SLUSS)

Studentskyddsombud Student health and safety 
representatives

Redak. Vad är studenternas skyddsombud? Vad gör 
de?                                                                   
Beskriver vad rollen som studentskyddsombud 
innebär, vilka som för närvarande innehar den 
rollen i de olika kårerna, kort om SLU:s 
arbetsmiljöorganisation, kort om olyckor och 
tillbud samt länkar till tillbudsanmälan , 
försäkringar, internwebbens sida om 
arbetsmiljö och STRÅ

LK (tillsammans med SLUSS)

Studiebevakning Education monitoring Redak. Vad är studiebevakning? Info om 
studentrepresentanter, hur blir jag en? Vilka 
uppgifter har man?

LK (tillsammans med SLUSS)

Studiesociala rådet Study/work council Redak. Vad är detta? Vad gör de? LK (tillsammans med SLUSS)

Skyldigheter & rättigheter Rights and responsibilities Redak. Det första som besökaren möts av när den 
väljer att titta på sidan studier. Måste beskriva 
vad undersidorna behandlar

LK

Examination Examination Redak. Hur kan en examination gå till? Vilka olika 
typer av examination finns?

LK



Fusk och plagiat Cheating and plagiary Redak. Information om fusk och plagiat på SLU. Vilka 
regler som finns och vad som händer om man 
fuskar/plagierar. Info om Urkund: Vad är det? 
Hur funkar de? Måste jag som student skicka 
in mitt arbete dit om jag blir ombedd att göra 
det? Kan jag som student jämföra mitt egna 
arbete med det som finns i urkund?

LK

Försäkringar Insurances Redak. Vad har jag för försäkring via SLU? Hur går jag 
tillväga om jag ska kräva ersättning? Osv

SUS

Ladok Ladok Redak. Information om Ladok och hur SLU använder 
informatonen i ladok. 

SUS

Likabehandling Equal treatment Redak. Vad är lika villkor? Hur påverkar det mig? SUS?

Länkar till lagar & 
förordningar

Links to laws and statutes Redak. tex. HL, HF, SLU-F LK

Policydokument Policy documents Redak. Visa SLU:s policydokument. LK

Regelsamlingen Regulations Redak. Visa SLU:s regelsamling LK

Tentamensregler Examination regulations Redak. Information om SLU:s tentamensregler LK

Överklaga – Antagning, 
betyg, disciplinärenden

Appeal – Admission, 
grades, disciplinary matters

Redak. Vad kan man överklaga? Hur går man 
tillväga?

LK

SLU:s organisation SLU’s organisation Redak. Det första som besökaren möts av när den 
väljer att titta på sidan studier. Måste beskriva 
vad undersidorna behandlar

LK

Beslutande organ Decision-making bodies Redak. Vad finns det för beslutande organ på SLU? 
Vad bestämmer de över? Ett organisationsträd 
med beslutsorgan utmarkerade samt 
information om hur studenter är 
representerade; SLUSS, kår, studentrep.

LK

Utbildningsorganisation - 
organ, delegationsordning

Educational organisation – 
decision-making bodies, 
delegation of authority

Redak. Behöver de olika delegationerna som finns på 
SLU lyftas fram? Länkas till?

LK



Länkar till Institutioner & 
Fakulteter

Links to faculties and 
departments

Redak. LK

Organisationsstruktur Organisational structure Redak. SLU:s organisatonsstruktur, 
organisationsträd?

LK

Protokoll Protocols Syst. Länk till där man kan hitta och söka bland 
protokoll

LK

Publicerat material Published material Syst. Visa publicerat material som gjorts av SLU LK
Övriga beslut från styrelse 
& rektor i utbildningsfrågor

Other decisions from the 
Board of Directors and 
Vice-Chancellor regarding 
educational issues

Syst. Länk till där man kan hitta och söka bland 
beslut av styrelsen och rektor i 
utbildningsfrågor

LK
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