Lägga in nytt evenemang i kalendariet – disputationer via zoom-länk
När det gäller disputationer som man kan följa via Zoom: gör enligt punkt 1-11 nedan. Lägg zoomlänken
i den långa beskrivningen (punkt 5), inte i rutan Länk till ev. webbplats.

Klicka på Lägg till evenemang och fyll i formuläret. Stjärnmärkta fält är obligatoriska:
1. Välj språkversion. Om evenemanget endast finns på svenska, visas ingenting i det
engelska MP/UU-kalendariet. Om evenemanget endast finns i engelsk språkversion visas
ingenting i det svenska MP/UU-kalendariet.
Obs! Det ska finnas en svensk språkversion så att evenemanget visas även på den
svenska sidan. Den versionen ska innehålla minst en kort beskrivning samt att
evenemanget endast hålls på engelska.
2. Evenemangets namn skriv gärna Disputation: titel på avhandlingen (om titeln är väldigt
lång och inte får plats kan man lägga den fulla titeln i Kort beskrivning).
3. Föreläsare skriv endast namn på den som disputerar.
4. Kort beskrivning - skriv gärna: XX försvarar sin avhandling samt ev. full titel (se
Evenemangets namn) samt opponentens namn.
5. Lång beskrivning – gärna abstract samt Zoom-länk (alternativt information om att
Zoom-länk kommer senare).
Ange inte datum eller klockslag, det fylls i på avsedda fält i formuläret.
6. Startdatum fylls alltid i, slutdatum bara om det är ett evenemang som löper över flera
dagar.
7. Starttid fylls alltid i, och sluttid fylls i om det är relevant.
8. Plats - skriv in Zoom vid Annan plats.
9. Fyll i Ämnesområde samt Evenemangstyp (Disputation).
10. När du fyllt i alla uppgifter, kryssat i rutan ”Jag har granskat ifyllda uppgifter och vill
publicera evenemanget” klickar du på Spara.
11. Nu kan du redigera evenemanget om det behövs, samt bifoga en bild eller en pdf.
Bilder ska ha följande mått: höjd 463 pixlar, bredd 380 pixlar, 96 pixlar/tum.
12. Klicka sedan på Spara för godkännande. Tipset går till en redaktör som korrekturläser
och publicerar det inom två arbetsdagar.

Om du publicerar disputationen i institutionens kalendarium:
Be om inlänkning i de centrala kalendarierna genom att mejla till kalendariet@uadm.uu.se

