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Vad är SU:s digitala utbildningskatalog?

Planarkivet

- via länkar och 

eget sök

● Alla kurser och program, 

aktiva och nedlagda

Kurs- och programsidor: nya mallar

Forcerade utbildningar

- via länkar

Är ej kopplade till antagning.se

● Kurser inom 

program/kurspaket

”Ej publicerade” kurser för 

innevarande och ev. kommande 

terminer (godkända av SU:s 

antagning)

● Planerade kurser/program

”Ej publicerade” utbildningar för 

kommande terminer (behöver ej 

vara godkända av SU:s antagning)

Utbildningssöket SU

su.se/utbildningskatalog

Är kopplade till antagning.se*

● Kurser och program

”Publicerade” utbildningstillfällen 

för innevarande och ev. 

kommande terminer (godkända 

av SU:s antagning).

*Några kurser är inte kopplade (=endast 
registrering/kontakta institutionen)

gamla mallar

Hittas även via: SU:s sök och andra sökmotorer andra sökmotorer



Program <-> kurser: hantering

● Kurser och program som är aktiva (ej nedlagda) kan ha mallad sida

● Varje kurs och program har en utbildningsansvarig institution

● Behörighet att redigera kurs- och programsidor ligger på institutionsnivå:

– i SISU: högerspalt

– i Polopoly: vänsterspalt

● Program och kurser med delat innehållsansvar: hur hantera?
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Besökaren 
i fokus

Utgå från vad 
besökaren behöver 
och det bästa sättet att 
nå fram



Innehåll mallade sidor för kurser och program

PROGRAM 

● Ingress och beskrivning

● Programöversikt

– År (beskrivning + länkar till kurser)

● Så ansöker du

– Urvalsprocessen (ej obl)

● Mer information

● Möt oss

● Arbetsmarknad och karriär

● Kontakt 

KURS

● Ingress och beskrivning

● Kursupplägg

– Delkurser (länk om egen kurskod)

– Undervisning

– Examination, examinator

● Schema

● Kurslitteratur

● Mer information

● Möt oss

● Kontakt
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Gemensamma sidor för kurser och program

PROGRAM (med inriktning)

● Ingress och beskrivning

– Gemensam + specifik 

● Programöversikt

– År (beskrivning + länkar till kurser)

● Så ansöker du

– Urvalsprocessen (ej obl)

● Mer information

● Möt oss

● Arbetsmarknad och karriär

● Kontakt 

KURS

● Ingress och beskrivning

– Gemensam

● Kursupplägg

– Delkurser (länk om egen kurskod)

– Undervisning

– Examination, examinator

● Schema

● Kurslitteratur

● Mer information

● Möt oss

● Kontakt
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Forcera utbildningar till mallad sida

På utbildningsnivå

● Högerspalten ändras enligt status och val av orsak

● Publicerade godkända utbildningstillfällen: 

Visar knapp Anmälan öppen/stängd

● Ej publicerade godkända utbildningstillfällen:

Visar val för forcering (bör vara Ingår i kurspaket / program)

● Publicerade ej ännu godkända utbildningstillfällen:

Visar val för forcering (ges varje höst/vår/sommar/termin/planeras till XTXX)

På utbildningstillfällesnivå

● Ger möjlighet att autokoppla till TimeEdit. Detta kan komma att lösas i och med 

kommande funktionalitet för utbildningssöket.

Instruktioner i Polopolymanualen

https://www.su.se/polopolymanual/guider/webb2021-nya-mallar/digitala-utbildningskatalogen/forcera-utbildning-fr%C3%A5n-sisu-till-polopoly-1.490345


Länkning till kurser/programsidor

Om mallad sida 

● Länka redaktionellt enligt länkmallen

– su.se/utbildningskatalog/kod

– su.se/coursecatalogue/kod

● Länka med funktionen kopiera/klistra in referens (om din inst. äger utbildningen) 

– Hämta upp i interna polopolysöket

– Visar automatiskt länktexten: utbildningsnamn (kurskod) 
(Obs! ändra länkstilen till Arrow link)

Instruktionssida i Polopolymanualen
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https://www.su.se/polopolymanual/guider/webb2021-nya-mallar/digitala-utbildningskatalogen/l%C3%A4nka-till-mallade-kurs-och-programsidor-1.490385


Exempel

Digitala utbildningskatalogen – Hur överföra till katalogen?

● Forcering i SISU

● Program

● Kurs inom program (UVK)

● Ämneslärarprogram

● Kandidatprogram i företagsekonomi

Våra utbildningar (institutionswebb) - Hur överföra till ny webb?

● Utbildningsansvar

● Tidigare utbildningsupplägg

● Innehåll på nya utbildningsingångar
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https://www.su.se/polopolymanual/guider/webb2021-nya-mallar/digitala-utbildningskatalogen/forcera-utbildning-fr%C3%A5n-sisu-till-polopoly-1.490345
https://www.isd.su.se/utbildning/anm%C3%A4lan-antagning/grundl%C3%A4rarprogram-med-inriktning-mot-f%C3%B6rskoleklass-och-%C3%A5rskurs-1-3-1.376680
https://www.edu.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/l%C3%A4rarutbildning/skolan-i-samh%C3%A4llet-15-hp-f%C3%B6r-grundl%C3%A4rarprogrammet-f-3-ucg32k-ers%C3%A4tter-ucg30k-1.336310
https://www.su.se/sok-kurser-och-program/lsamy-gyss-1.412614
https://www.su.se/sok-kurser-och-program/sfekk-1.411779
https://www.isd.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/grundl%C3%A4rarprogram
https://www.isd.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/grundl%C3%A4rarprogram/utbildningsg%C3%A5ng-inriktning-f-3-antagen-t-o-m-vt17
https://www.su.se/polopolymanual/guider/webb2021-nya-mallar/webbplatser

