
Bilaga 8: Uppgifter som ska ingå i framsida och titelsida för 
självständigt arbete (examensarbete) vid SLU  

Språket på framsida (även kallat omslag) och titelsida (även kallat sidan 3), ska följa det 
språk som det självständiga arbetet (examensarbetet) är skrivet på.  

Om flera universitet har ansvar för handledning så ska alla handledande universitet anges, 
och det ska framgå att det är SLU som är utgivare (examinerande universitet).  

Framsida ska ange:  
• SLU-logotyp  
• Fakultet eller institution Vilket det ska vara beror på om det är en fakultet eller en institution 

som står för serien arbetet ges ut i. Om arbetet inte ingår i någon serie, ange fakulteten  
• Titel, och eventuell undertitel, på huvudspråket (det som arbetet är skrivet på)  
• Författare  
• Utgivningsår  

Framsida ska i förekommande fall ange:  
• Serienamn (kan anges både på svenska och engelska)  
• Arbetets delnummer i serien  
• Seriens ISSN  
• Program eller utbildning Exempel: Jägmästarprogrammet  

Om det inte redan framgår av övriga uppgifter ska följande anges:  
• Utgivningsort  
• Sveriges lantbruksuniversitet  
• Självständigt arbete eller examensarbete  
• Omfattning på arbetet, angivet i högskolepoäng (hp). Bör anges i anslutning till det som valts 

av orden självständigt arbete eller examensarbete.  
Framsidan kan även ange:  
• Titel, och eventuell undertitel, på annat språk än det som arbetet är skrivet på 

(undertitel på huvudspråket ska alltid översättas till det andra språket, om titeln har 
översatts)  

  



Titelsida ska ange:  
• SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och, i anslutning till det, fakultet  
• Författare  
• Titel, och eventuell undertitel, på huvudspråket  
• Nyckelord, som beskriver arbetets innehåll, på huvudspråket  
• Handledare: namn, universitet och institution  
• Examinator: namn, (universitet och institution)  
• Kurstitel Exempel: Självständigt arbete i landsbygdsutveckling  
• Kurskod Exempel: EX0523  
• Kursansvarig institution  
• Omfattning på arbetet, angivet i högskolepoäng (hp) Exempel: 10 hp, 15 hp, 30 hp  
• Nivå och fördjupning på arbetet Exempel: Grund AB, Grund C, Avancerad D, Avancerad E 

(för arbeten påbörjade fram till och med läsåret 2009/10) Exempel: G1E, G2E, A1E, A2E (för 
arbeten påbörjade från och med läsåret 2010/11)  

• Utgivningsort Exempel: Alnarp, Skara, Skinnskatteberg, Umeå, Uppsala  
• Utgivningsår  

Titelsida ska i förekommande fall även ange:  
• Titel, och eventuell undertitel. på annat språk än det som arbetet skrivits på  
• Biträdande handledare: namn, universitet och institution  
• Serienamn, delnummer i serien och ISSN  
• Program eller utbildning  

Institutionen har uppgifter om eventuellt serienamn, delnummer i serien och ISSN. Uppgift om 
program/utbildning, samt arbetets nivå och fördjupning, kurstitel, kurskod och kursens omfattning 
finns att söka i Ladok (system för studiedokumentation) eller Slunik (system för kursinformation). 
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