Arbetsgång:

LUP STUDENT PAPERS – MANUAL FÖR LÄRARFUNKTIONEN

1. Studenten registrerar och laddar upp uppsatsen i LUP Student Papers. Studenten skickar uppsatsen via
systemet till den som har lärarfunktionen. Här är det oftast en studieadministratör, men det kan också
vara en lärare.
2. Studieadministratören/läraren kontrollerar att uppsatsen är godkänd och skickar vidare uppsatsen till
granskaren på Kemicentrums bibliotek, Annika Hellbring.
3. Granskaren kontrollerar informationen och publicerar uppsatsen/informationen om uppsatsen.
4. Studenten får ett mejl att uppsatsen/informationen om uppsatsen är publicerad och synlig i LUP
Student Papers
Lärarfunktionens grundläggande uppgift är att kontrollera att uppsatsen är godkänd innan den skickas
vidare till granskare. Granskaren har inte tillgång till LADOK.

KONTROLL AV INSKICKADE ARBETEN

Gå till bibliotekets hemsida: http://www.bibliotek.kc.lu.se

Välj flik
examensarbete
/student thesis
på bibliotekets
hemsida

Länk för att logga
in och kontrollera
uppsatser i
systemet

Visa gärna
studenterna
denna manual.
När
dudu
loggat
inin
väljer
När
loggat
välj du Show All
Papers i Teaching Area. Då ser du vilka
studenter som har skickat in arbeten.
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Teaching Area – Show All Papers.
In Progress Records

Välj Edit, för att kontrollera ex-jobbet
och skicka vidare till granskaren

När studenten registrerar sitt arbete är kurskoden redan ifylld. Om studenten inte ser sin kurskod beror det
antingen på att studenten inte är registrerad på kursen, eller så beror det på att det inte finns någon lärare och
granskare registrerad på kurskoden. Kontakta i så fall annika.hellbring@kc.lu. se eller ring 28339, eller be
studenten ta kontakt med Annika Hellbring på Kemicentrums bibliotek så lägger vi till kurskoden.
Välj Show all, då ser du alla fält i samma
fönster

Kurskod

Studenten väljer sitt namn i en lista. LU
symbolen ska finnas bredvid namnet.

Sammanfattning ska finnas.
Om populärvetenskaplig sammanfattning
innehåller bilder kan student välja att bifoga en
pdf-fil längre ner i formuläret. I annat fall klistras
bara texten in. LTH studenter kan välja att
enbart klistra in de första 35 orden i
sammanfattningen om de väljer att bifoga den
som en fil i stället.

2

Här specificerar studenten på
vilken nivå uppsatsen är skriven.
Mer information finns på sista
sidan i manualen.

Här ska handledarens namn stå.
Kontrollera gärna att det är rätt
namn.
Denna symbol ska

stå bredvid namnet när
handledaren är knuten till Lunds
universitet.

Granskaren har inte alltid tillgång
till uppgiften om vem som är
handledare.
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Studenten bifogar uppsatsen som
en pdf-fil, se nedan för mer
information.

Om den
populärvetenskapliga
sammanfattningen
innehåller bilder
laddas den upp som en
pdf här

Studenten kan välja att
göra uppsatsen synlig
efter ett specifikt
datum.

Studenten väljer mellan tre olika accessnivåer.

Open access: uppsatsen är synlig för alla. Informationen
om uppsatsen kommer att indexeras i sökmotorer och
pdf-filen kommer att vara tillgänglig på webben och i
externa databaser som Uppsök och uppsatser.se. Man kan
välja att göra uppsatsen tillgänglig efter ett specifikt
datum.

LU/LTH: pdf-filen går att visa och ladda ner om
användaren har ett STIL/studentkonto eller LUCAT-id.
Only Author/Reviewer/Administrator: enbart
studenten och granskare och annan personal som
administrerar databasen kan komma åt pdf-filen.

4

Information här är
synlig i den publika
delen av LUP Student
Papers.

Alla meddelanden här är bara synlig för student, lärare
och granskare. Använd gärna detta fält om du har något
meddelande till granskaren, exempelvis om studenten
inte ska ladda upp fulltexten.

Klicka här för att skicka vidare uppsatsen
till granskaren.
Obs! Studenten måste vara godkänd i
Ladok när detta görs.
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