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Programsidorna på studentwebben
1. Allmänt om programsidor på studentwebben
Programsidorna på studentwebben ska vara en plattform för information och
kommunikation med studenter på ett visst program. Varje program har en
webbpublicerare som ser till att informationen är uppdaterad. Webbpubliceraren
ansvarar för att ha dialog med programmets programstudierektor samt övriga som
kan bidra till innehållet på programsidan.
Eftersom programsidorna på studentwebben syftar till att informera pågående
studenter inom programmet ska det finnas unika programsidor, dvs. har
programmet flera programkoder ska det finns programsidor för samtliga av dessa
program. Programsidan ska finnas på studentwebben så länge programmet har
årskursstudenter sedan kan den avpubliceras.
Programsidorna innehåller både information som hämtas från Slukurs samt
redaktionell information som webbpubliceraren själv kan skapa och redigera. I den
nya webben består programsidan endast av en webbsida för att göra det mer
tillgängligt för studenten, undersidor ska därför inte skapas.
Studenterna når programsidan för just sitt program från startsidan på
studentwebben i inloggat läge. Där visas vilket program studenten är antagen till
och programnamnet är länkat till programsidan. Är man inte antagen till något
program eller vill titta på en annan programsida hittar man alla program under
Studier/Kurser och Program.

2. Mall för programsidor på studentwebben
Skapa och döp programsidan
Välj en ny undersida med sidtypen programsida under studier/kurser och
program/program på grundnivå alt. studier/kurser och program/program på
avancerad nivå. Är den en engelsk programsida gör du på samma sätt fast i det
engelska trädet i Episerver. Har du inte rättighet att skapa en ny programsida ska
du kontakta huvudredaktören för studentwebben (webbredaktionen@slu.se).

Postadress: Postadress
Besöksadress: Besöksadress
Org nr: 202100-2817
www.slu.se

Tel: 018-67 10 00 (vx)
Mobilnr: XXX-XXX
fornamn.efternamn@slu.se
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Döp sidan med programmets namn enligt exemplet nedan och välj sedan
programmet i rullgardinslistan. Därefter kan du skapa sidan.
Program som ges på svenska
•
•
•

Agronomprogrammet – husdjur, för antagna t.o.m. 2015
Agronomprogrammet – husdjur, för antagna fr.o.m. 2016
Djursjukskötare – kandidatprogram

Program som ges på engelska
•
•
•

Plant Biology – Master´s programme
Plant Biology – Master´s programme, those admitted before 2016
Plant Biology – Master´s programme, those admitted as of 2016

Redigera programsidan
Gå in på baksidan i redigeringsläget för att få upp alla redigeringsmöjligheter.
Kategori/Tagg
Under fliken innehåll ska du tagga din sida med relevanta taggar, exempelvis
utbildning, institution, fakultet. Du gör detta genom att kryssa för kategorier.
Hämta innehåll från Slukurs
Kryssa för utbildningsplan, examenskrav och ramschema. Dessa visas under egna
expanderbara menyer på programsidan. Fakta och förkunskapskrav ska inte visas
på studentwebben så dessa behöver du inte kryssa i.
Sidrubrik
Kopiera programmets namn som du hittar längst upp på sidan och klistra in det
under sidrubrik.
Sidansvarig
Här skriver du mejladressen till den som är webbpublicerare för sidan.
Ingresstext
Alla programsidor ska ha en liknande ingresstext enligt exemplet nedan.
Program som ges på svenska
•
•
•

Den här sidan är till för dig som studerar på xxx.
Den här sidan är till för dig som studerar på xxx och som antagits till
programmet xxxx eller tidigare.
Den här sidan är till för dig som studerar på xxx och som antagits till
programmet xxxx eller senare.
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Program som ges på engelska
•
•
•

This webpage is for students on the xxx programme.
This webpage is for students on the xxx programme, admitted in xxxx or
earlier.
This webpage is for students on the xxx programme, admitted in xxxx or
later.

Ingressbild
Alla programsidor ska ha en ingressbild. Använd samma bild som används på
programmet på externwebben. Du hittar bilderna i mediabiblioteket EW centralautbildning-ingressbilder.
Ingressbildtext
Här skriver du vem som är fotograf eller vem som illustrerat bilden. För närvarande
ska det stå Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB (Om bilden från externwebben
används).
Primärt innehåll
Det ska vara liknande brödtext i början av sidan, dock anpassad till programmet
enligt exemplet nedan.
Program som ges på svenska
•

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med
uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument
som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Program som ges på engelska
•

Here you will find information about the programme, welcome letter with
roll call information, your course schedule, contact information, and the
documents that regulate the education. Navigate by clicking on the
headings below.

Plats för bild/bildspel
Här kan du lägga upp en bild eller bildspel som är relaterad till programmet. Detta
är dock inte att rekommendera eftersom informationen (rubrikerna) kommer att
hamna för långt ned på sidan.
Plats för expanderbara menyer
All egen redaktionell information om programmet ska läggas i expanderbara
menyer, vilket du skapar i blockstrukturen och drar in i denna yta.
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Välkomstbrev
Överst ska det ligga en expanderbar meny som du döper till ”Välkomstbrev” eller
”Welcome letter”. Välkomstbrevet ska ligga synligt mellan 1 juni-30 september.
Däremellan ska följande text ligga i menyn för välkomstbrev:
•
•

Senast den 1 juni kommer ett välkomstbrev med uppropsinformation att
publiceras här.
By 1 June, a welcome letter with roll call information will be published
here.

Här finns en mall för välkomstbrevet.
Övriga rubriker (EM-menyer)
Exempel på övriga rubriker och innehåll i expanderbara menyer.
•
•
•
•
•

Övergång till nya agronomprogrammet (eller motsvarande)
Studieinformation – Självständigt arbete/examensarbete, studiehandböcker,
tillgodoräknande, stipendier, studiemedel, Valbara kurser vid andra
universitet, Stöd vid val av kurser, etc.
Programvärderingar
Inriktningar
Grafiskt ramschema

Sekundärt innehåll
Denna kan du bortse ifrån.
Fakta
I faktarutan ska det framgå vilket språk programmet ges på samt vad programmet
heter på det andra språket.
Program som ges på svenska
Exempel: Veterinärprogrammet
•
•

Programmet ges på svenska.
Det engelska namnet på programmet är Veterinary Medicine programme.

Program som ges på engelska
Exempel: Animal Science – Master's programme
•
•

This programme is taught in English.
The name of the programme in Swedish is Husdjursvetenskap –
masterprogram.
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Förkunskapskrav
Denna ruta kan du bortse ifrån.
Alternativ rubrik för taggar
Denna ruta kan du bortse ifrån.
Alternativ rubrik för kontaktinformation
Denna ruta kan du bortse ifrån.
Plats för kontaktinformation
Kontaktblock ska finnas för den som är programstudierektor (PSR) för
programmet. Om programmet har en biträdande PSR ska det även finnas ett
kontaktblock för denna.
Det ska även finnas ett kontaktblock till utbildningshandläggaren för programmet,
vill man inte ha kontakt till en specifik handläggare så går det bra med en
funktionsadress.
Här kan du läsa mer om hur du skapar kontaktblock:
https://internt.slu.se/riktat/administrativaroller/webbpublicerare/episerver/block/kontaktblock/
Plats för relaterade länkar
Här kan du lägga specifika dokument som rör programmet.
Här ska du även länka till sidan ”Allmänna stödfunktioner” sid id 64075 samt till
sidan ”Vanliga frågor och svar om studier”, sid id 88434 (även de engelska
programsidorna ska ha dessa länkar).

Publicera sidan
När du känner dig klar med programsidan ska den publiceras. Glöm inte att
publicera dina block, annars kommer de inte att synas på sidan.

3. Språkhantering
Programsidan på studentwebben ska skapas i Episervers språkträk som
programmet ges på. Grundregeln är att all information ska finnas i den
språkversion som programmet ges på.
Det ska även finnas en språkversion på det språk som programmet inte ges på.
Denna språkversion ska innehålla grundläggande information och sedan länka
vidare till huvudversionen för fullständig information. Det är viktigt att du kopplar
ihop sidorna när du skapar den andra språkversionen.
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Innehåll i svenska språkversionen om programmet ges på engelska
Följande information ska den svenska språkversionen innehålla om programmet
ges på engelska. Lägg inte upp mer än vad som beskrivs nedan. Välkomstbrev samt
egna menyer ska läggas i huvudversionen.
Hämta innehåll från Slukurs
Kryssa endast i utbildningsplan.
Sidans namn/rubrik
Använd det engelska programnamnet i namn och rubrik på sidan.
Sidansvarig
Här fyller du i sidansvarig, i detta fall webbpubliceraren.
Ingresstext
Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar
information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt
ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.
Primärt innehåll
Gå till programsidan på engelska. (länka till den engelska programsidan, välj att
sidan ska öppnas på engelska. Det gör du i rubriken språk där du anger den interna
länken).
Faktaruta
I faktarutan ska det framgå att programmet ges på engelska samt vad programmet
heter på svenska:
Exempel: Animal Science – Master's programme
•
•

Programmet ges på engelska.
Det svenska namnet på programmet är Husdjursvetenskap masterprogram.

Innehåll i engelska språkversionen om programmet ges på svenska
Följande information ska den engelska språkversionen innehålla om programmet
ges på svenska. Lägg inte upp mer än vad som beskrivs nedan. Välkomstbrev samt
egna menyer ska läggas i huvudversionen.
Hämta innehåll från Slukurs
Kryssa endast i utbildningsplan.
Sidans namn/rubrik
Använd det svenska programnamnet i namn och rubrik på sidan.

6/7

Programsidorna på studentwebben

Sidansvarig
Här fyller du i sidansvarig, i detta fall webbpubliceraren.
Ingresstext
This programme is taught in Swedish. On the Swedish programme page you will
find information about the programme, welcome letter with roll call information,
your course schedule, contact information, and the documents that regulate the
education.
Primärt innehåll
Click here to go to the Swedish programme page. (länka till den svenska
programsidan, välj att sidan ska öppnas på svenska. Det gör du i rubriken språk där
du anger den interna länken).
Faktaruta
I faktarutan ska det framgå att programmet ges på svenska samt vad programmet
heter på engelska:
Exempel: Veterinärprogrammet
•
•

This programme is taught in Swedish.
The name of the programme in English is Veterinary Medicine
programme.
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