Exempelprogrammet 2022/2023

Lägg krut på ingressen. Första meningen är viktigast – skriv lockande och
intresseväckande. Du har inte mer än tre-fyra sekunder på dig att fånga
läsarens intresse och motivera hen att läsa vidare i texten. Inga svåra uttryck.
Beskriv vad som är unikt med just det här programmet i Uppsala eller Visby
och det som det leder till karriärmässigt. Använd alltid du-tilltal. Max
450 tecken (= max sex rader på webben). (Denna text omfattar 447 tecken)

Här kan man lägga in text om det är något som inte passar under någon av de givna rubrikerna eller inte får plats
i ingressen. Det ska vara en kort text, max ca två rader, som inte tar över presentationen av programmet.

OM PROGRAMMET/WHY THIS PROGRAMME?
Utgå från och utveckla det som står i ingressen. Var konkret och specifik. Max 2000 tecken inklusive blanksteg.
Ta till exempel upp:



Varför ska jag läsa programmet?



Vad är målet med utbildningen, vad är kontentan? Vad lär jag mig?



Vad blir min specifika kompetens? Karriärmöjligheter (specificera under karriär-fliken)?



Vad är speciellt/unikt för programmet?



Varför plugga på just Uppsala universitet?



Forskningsanknytning

Bryt gärna upp texten genom att lägga in tre punkter i mitten som lyfter fram de särskilda, unika
egenskaper/fördelar du skrivit i brödtexten.
Utbildningen ger dig



Punkt 1



Punkt 2



Punkt 3

Studentprofil
Avsluta gärna med att beskriva studentgruppen. Informationen är främst intressant för en internationell
sökandegrupp. Ange till exempel vad har de för bakgrund, hur många olika nationaliteter som finns
representerade, hur stor studentgrupp det är.

EXAMEN/DEGREE
Svensk benämning anges (engelsk inom parentes); endast engelsk benämning anges för de internationella
programmen.
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Berätta i beskrivande ordalag om upplägget för programmet. Förklara till exempel vad som är i fokus
och beskriv på ett översiktligt sätt vad man läser varje termin eller under olika block.
Du kan beskriva programmets upplägg både genom beskrivande text och med en lista med ingående
kurser (nedan), eller bara en av dessa delar.

KURSER INOM PROGRAMMET/COURSES WITHIN THE PROGRAMME
Här listas samtliga kurser inom programmet terminsvis. Ingen beskrivande text i princip. Det här är en
mycket efterfrågad och viktig information till de sökande. Här kan bland annat skillnader i
kursutbud mellan snarlika programinriktningar framgå. Beskriv i möjligaste mån vilka kurser som
ingår, även om det kan vara stor valfrihet eller om allt inte är helt bestämt i skrivande stund. Skriv
gärna enligt följande modell:
Termin 1
Kurs A, 15 hp
Kurs B, 7,5 hp
Valfria kurser om 7,5 hp ... o.s.v.
Om programmet har fastställd studieplan med kurser listade kan du istället länka till studieplanen.
Exempel på länktext: "Se studieplanen för kurser inom programmet."/"See the outline for courses
within the programme."). Länk till studieplanen genereras också automatiskt i den svarta rutan ovan.

OM UNDERVISNINGEN/LEARNING EXPERIENCE


Vilka undervisningsformer förekommer?



Ingår praktik, hur är den upplagd?



Hur stor del är seminarier, föreläsningar, egen inläsningstid?



Arbetar man i grupp eller självständigt?



Vilka tentamensformer är vanligast?



Ange undervisningsspråk, samt vilket/vilka språk kurslitteraturen främst är på.



Är undervisningen på distans eller på campus? Om distans, hur går det till? Om campus, på
vilken studieort ges utbildningen?

STUDERA UTOMLANDS (endast på svenska)
Här kan du lyfta utbytesmöjligheterna på ditt program. Vilka universitet har institutionen avtal med?
När på programmet är det bäst att åka på utbyte? Hur stor andel av era studenter reser utomlands?
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Information om karriärmöjligheter är viktig och är mycket efterfrågad! Undersökningar visar att det är
av avgörande betydelse för en sökande att ha en klar bild av olika karriärmöjligheter vid val av
utbildning. Se till att ha bra information här.


Vad händer efter utbildningen? Var konkret.



Ge konkreta exempel på arbetsuppgifter eller arbetsplatser. Var arbetar era alumner?



Vilka titlar och tjänster får de?



Går det att läsa vidare och ta en master? Forskningsmöjligheter?



Hur ser arbetsmarknaden ut?



Vilket stöd för karriärvägledning erbjuds inom programmet?
En rad om karriärstöd via UU Karriär ligger på alla program men ange utöver den, om och
vilket stöd som erbjuds på institutionen/programmet. Har ni återkommande seminarier, eller
exempelvis kontaktdagar kan även det lyftas fram här.

Ange gärna uppgifter om löneläge, hur lång tid tog det innan era studenter fick jobb och annan
statistik om siffror finns på det. Hur stor andel går vidare med en master respektive forskarutbildning?
Saco har statistik och information om du ska ange sådana uppgifter:
Lönestatistik: https://www.saco.se/studieval/jamfor-loner/
Arbetsmarknad om fem år: https://www.saco.se/studieval/var-finns-jobben-i-framtiden/
Yrken: https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/
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Här kan man kommentera sådant som rör anmälan, till exempel en adress
eller länk dit dokument ska skickas eller om anmälan sker på annan plats
än på universityadmissions.se. Om ni har blanketter som sökande ska
använda för att fylla i meriter: benämns konsekvent "Meritförteckning"
respektive "Summary sheet".

Exempelprogrammet
Uppgifter om anmälan, behörighet etcetera kan inte ändras redaktionellt. Uppgifterna är fasta och
hämtas från Selma.
Behörigheten är knuten till utbildningsplanen och kan inte ändras utan revidering av denna.
Enhetliga formuleringar för universitetet av behörigheterna finns framtagna.
Urval kan endast godkännas och ändras av redaktionen. Kontakta redaktionen om ändringar ska
göras i god tid före deadline.
Rådgör med antagningen om du har frågor angående behörighet och urval.
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VILL DU VETA MER OM DET HÄR PROGRAMMET?/
IS THIS PROGRAMME RIGHT FOR YOU?



Om du vill lägga till någon text och eller länkar som tillför programmet något som skulle stärka
den sökande i valet av programmet kan det formuleras här. Lämna annars tomt.
Har du angivit länkar i Selma under "Kontakt" hamnar de också under denna rubrik. Välj
endast en av platserna i Selma för länkar så blir det enklare att hålla koll på innehållet.

KONTAKT/CONTACT
Ange kontaktperson för programmet, gärna med både namn och funktion.
Adress till institutionen hämtas från universitetskatalogen och det är den institution (eller
motsvarande) som programmet är knutet till i Selma som visas. Om annan adressuppgift önskas,
anges det i Selma. Tänk till exempel på att lägga in lämplig adress för de program som ligger under
en fakultet i Selma eller de som ges på Campus Gotland.
Länkar till Studentportalen genereras automatiskt.

