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Mall välkomstbrev programsida studentwebben
Nedan följer mall på välkomstbrev, ett på svenska och ett på engelska.
Välkomstbreven publiceras på det språk som programmet ges på. Samtliga
välkomstbrev ska vara publicerade innan antagningsbeskeden går ut och
tas bort en månad efter terminsstart.
1. Välkomstbrevet ska publiceras i en egen expanderbar meny på
programmets programsida på studentwebben med rubrik
Välkomstbrev eller Welcome letter.
2. Välkomstbrevet publiceras på den webb som språket ges på.
3. Det som är kursivt i mallen ska ändras för att passa
programmet du skapar välkomstbrevet för. När du gjort dina
ändringar ändrar du från kursiv till normal text.
4. OBS! Glöm inte att ändra till aktuellt år/datum för terminstart.
Svenska
Grattis till din plats på agronom - livsmedel på SLU i Uppsala, campus
Ultuna. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!
Höstterminen 2020 börjar med upprop och studieinformation på campus.
Datum: måndag den 31 augusti.
Tid och plats: På webbsidan ny student ser du när uppropet för ditt
program börjar och vilken sal du ska befinna dig i.
På ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver
som ny student på SLU.
Din första kurs på programmet är Livsmedel – en introduktion. På kurssidan
hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och
kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.
Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya
studenter:
•

Länk till pdf eller webbsida.

De kommande 4,5 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma
men också väldigt roliga. Även om du som student står i centrum för vårt
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arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt
studieresultat.
Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika
institutioner, ibland tillsammans med både nationella och internationella
studenter vid andra program. De första åren innehåller grundläggande
kurser, därefter följer mer tillämpade livsmedelskurser där du arbetar med
frågeställningar som liknar de du möter i arbetslivet. Och arbetsmarknaden
för livsmedelsagronomer är god!
Varmt välkommen till SLU!
Cornelia Witthöft, Programstudierektor
Engelska
Congratulations on your place at SLU and on the Xxx Xxx Master’s
programme! We look forward to meeting you here in Alnarp/Umeå/Uppsala
this autumn.
The autumn semester 2020 begins with roll call and study information on
campus.
Date: Monday 31 August
Time and place: On the pages for new students, you will find information
when the roll call for your programme begins and which room the roll call
will be in.
On these pages, you will also find all the information you need as a new
student at SLU, including information about the orientation days. The
orientation days are not mandatory but we recommend that you attend
them. They take place at the end of August, before the semester starts, and
provide essential and useful information about your stay in Sweden and
your studies at SLU.
Your first course will be Link to the course page. On the course page, you
will find a timetable for your classes and other course-related information.
Timetables and reading lists will be published at least four weeks before the
course starts.
Please make sure you also read the programme-specific information for
new students:
Link to programme-specific info (web page, pdf)
A personal message, more information about the programme, preferably no
more than 1–2 short paragraphs.
Once again, welcome to SLU!
NN
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