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SUS, Studentwebben 2012-11-15 

Programsidor 

Information om programsidorna på studentwebben 
Syftet med programsidorna är att de ska vara en plattform för information och 
kommunikation med studenter på ett visst program. På programsidorna ska de som 
arbetar med ett program kunna lägga upp information som berör just det 
programmet. 

Studenterna kommer att nå programsidan för just sitt program från startsidan på 
studentwebben. Där visas vilket program de är antagna till och namnet är länkat till 
startsidan för programmets programsidor. 

Är man inte antagen till något program eller om man vill titta på någon annat 
programs programsidor hittar man alla program på Studier / Program. Det kommer 
inte vara samma långa lista som på externwebben, hur det kommer att se ut vet vi 
under senare delen av november.  

När man är inne på en programsida kommer de olika sidorna för programmet att 
synas längst upp i vänsterkolumnen. Man kommer inte se de andra programmen 
som finns på SLU. Vill man se information från ett annat program måste man gå 
via Studier / Program. 

Kom ihåg! 
Fyra saker att komma ihåg när programsidorna skapas i Episerver. 

1. Ge varje sida en förklarande rubrik. Rubriken är avgörande för hur sidorna 
indexeras och presenteras av sökmotorerna (både vår interna och Google). 

2. Lägg alltid in en sidansvarig, en e-postadress. (Under fliken Innehåll.) 
3. Lägg information på medadata. (Under fliken Inställningar.) 
4. Lägg information på beskrivning av sidan. (Under fliken Inställningar). 
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Mallar för programsidorna på studentwebben 

Ordning på sidorna 

 

I vänstermenyn kommer det se ut enligt nedan, observera att sidorna ska ha en unik 
rubrik där programmets namn ingår men att valen i menyn kan vara enklare 
(Exempel: Menynamnet är ”Ramschema” men rubriken på sidan måste vara 
”Ramschema Agronom – test”): 

Agronom – test 

 Ramschema 

 Kurser inom programmet 

 Inriktningar 

 Examenskrav 

 Resultat från programvärderingar 

 Utbildningsplan 

 (Egna sidor för agronom – test) 

 Kontakter 
  

Detta är de sidor som ingår i det så kallade grundpaketet och ska finnas både på 
svenska och engelska. 

Har man kompletterande sidor ska dessa läggas in mellan ”Utbildningsplan” och 
”Kontakter”. ”Kontakter” ska alltid ligga sist på sidan. 

Kompletterande sidor är sidor som programmet självt väljer att visa för 
studenterna, sådana sidor som kan innehålla kompletterande information som är 
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specifik för just detta program. Exempel på sidor kan vara information från en viss 
institution som vill informera om rutiner kring lokalerna på institutionen. 

Mallar för vardera sida 

Startsidan: Agronom – test  
Startsidan ska välkomna studenterna till sidan och beskriva vilken information som 
finns på sidan. 

Förslag på utseende: 

 

Förslag på text: 

Agronom - test  

Information till dig som är student på agronom – test. På de här sidorna 
finner du information om agronom - test, från oss som arbetar med 
programmet. Vi beskriver vilka dokument som finns om agronom – test, där 
du kan hitta mycket information om programmet.  

(Ev. en bild) 

(Kontinuerligt uppdaterad information. Översätts ej. Tex. länk till välkomstbrev för 
nya studenter.) 
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Förslag på text i högerkolumnen: 

 

Ramschema 
Ett ramschema är en del av utbildningsplanen och beskriver kursstrukturen, dvs. i 
vilken ordning och när de olika kurserna inom programmet bör läsas. 

Kurser inom agronom – test 
Visar alla kurser som ingår i agronom - test. 

Inriktningar 
Beskriver vilka inriktningar som finns för agronom – test och vad som skiljer dem 
åt. 

Examenskrav 
Redogör för vilka examen som kan sökas efter att man gått agronom – test, samt 
vad som krävs för att få just dessa examina. 

Resultat från programutvärderingar 
Alla studenter som gått ett program på SLU uppmuntras att fylla i en 
programutvärdering efter avslutat program. På denna sida visas resultat från 
tidigare gjorda programvärderingar. 

Utbildningsplan 
För varje utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. Utbildningsplanen 
anger bl.a. utbildningens mål och innehåll samt vilken examen/vilka examina som 
den leder till.  

Kontakter 
Här återfinns kontaktinformation till de som arbetar med programmet. 

Ramschema 
Informationen hämtas från Slukurs och kommer se ut som på externwebben, tex.  
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Förslag på inledande text: 
Ett ramschema är en del av utbildningsplanen och beskriver kursstrukturen, dvs. i 
vilken ordning och när de olika kurserna inom programmet bör läsas. 

Kurser inom programmet 
Informationen hämtas från Slukurs, under förutsättning att informationen finns där. 

Layouten är ännu inte bestämd. Kommer att bestämmas under senare delen av 
november. 

Förslag på inledande text: 
Visar alla kurser som ingår i programmet. 

Inriktningar (om det finns) 
Informationen hämtas från Slukurs, under förutsättning att informationen finns där. 

Layouten är ännu inte bestämd. Kommer att bestämmas under senare delen av 
november. 

I högerkolumnen bör kompletterande information läggas, så man hjälper studenter 
förstå skillnaden mellan de olika inriktningarna samt stöd i att välja rätt inriktning. 
Man kan säkert ta hjälp från studievägledarna på SUS för att skriva denna text, om 
man själv inte känner att man kan göra det på ett bra sätt.  

Förslag på inledande text: 
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Inför det tredje året på agronom – test kan du välja mellan två olika inriktning; 
Äpplen eller Päron. Även detta finns det mer information om i utbildningsplanen 
samt på sidan inriktningar. 

Examenskrav 
Informationen hämtas från Slukurs, under förutsättning att informationen finns där. 

Layouten är ännu inte bestämd. Kommer att bestämmas under senare delen av 
november. 

Förslag på inledande text: 
Redogör för vilka examen som kan sökas efter att man gått agronom – test, samt 
vad som krävs för att få just dessa examina. 

Resultat från programutvärderingar 
Förslag på utseende: 

 

Förslag på text: 

Här presenteras resultat från programutvärderingar som tidigare studenter 
på agronom – test har gjort.  

Utvärderingar av programmet görs i samband med att man ansöker om examen, se 
informationen om examen. (länk till denna sida) 
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Programmet agronom – test har funnits på SLU sedan 1986 och 
programutvärderingar har gjorts kontinuerligt från 1994.  

Resultaten från utvärderingarna har i stort varit positiva ända från början och det 
negativa som framkommit genom åren har vi försökt arbeta med för att förbättra 
programmet. Resultaten från mitten av 90-talet visade på att studenterna saknade 
den röda tråden under år tre. Det har vi förbättrat genom den nya utbildningsplanen 
som fastställdes 1999 och som öppnade upp för ett större val av kurser samt ett 
fåtal nya kurser. Ett annat exempel på hur vi har utvecklat programmet var då 
studenterna tyckte de var för låsta under år fyra…..osv…. 

Resultaten från utvärderingarna presenteras i följande dokument: 

• Programutvärderingar vårterminen 2010 till vårterminen 2012 
• Programutvärderingar vårterminen 2006 till vårterminen 2009 

Utbildningsplan 
Informationen hämtas från Slukurs, under förutsättning att informationen finns där. 

Layouten är ännu inte bestämd. Kommer att bestämmas under senare delen av 
november. 

I högerkolumnen lägger man länkar till tidigare utbildningsplaner och bilagor. 

Inledande text på sidan: 

För varje utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. Utbildningsplanen 
anger bl.a. utbildningens mål och innehåll samt vilken examen/vilka examina som 
den leder till. Utbildningsplanen för agronom – test har fastställts av fakulteten för 
Naturresurser och lantbruksvetenskap (NL), som är den fakultet som ansvarar för 
programmet. Den senast utbildningsplanen fastställdes 2010 och gäller därför 
studenter som börjat hösten 2010 eller senare. Om du påbörjade dina studier innan 
dess gäller utbildningsplanen från 2006 (länk direkt till det dokumentet). 

Kontakter 
Förslag på utseende: 
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Förslag på text: 

Kontaktuppgifter till dem som arbetar med programmet och kan hjälpa dig med 
dina frågor. 

Programstudierektor 
Programme director of studies 
Person med uppdrag att samordna ett utbildningsprogram. 

Namn: Namn Namsson  
Tel: 018 - 67 12 34 
E-post: namn.namsson@slu.se 

Utbildningshandläggare 
Beskriver vad en utbildningshandläggare gör och varför man ska kontakta dem. 

Namn: Namn Namsson  
Tel: 018 - 67 12 34 
E-post: namn.namsson@slu.se 

Förslag på övriga kontakter: 

• Institutionsstudierektor?  
• Administratörerer  
• Andra lärare  
• kontakt på fakulteten 

Comment [m1]: Kanske behövs en 
kompletterande mening om vilka frågor 
denna person kan besvara, hjälpa till med.  

Comment [m2]: Det här behöver 
fakulteterna hjälpa till med. 

mailto:namn.namsson@slu.se
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