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Anvisningar för publicering av examensarbete i LUPS vid 

HT-fakulteterna  
 

Föreliggande skrivelse ersätter följande dokument ”Riktlinjer för 

publicering av examensarbete vid HT-området” (Dnr HT 2010/77) samt 

”Instruktion till institutioner om hantering av examensarbeten i LUPS” (Dnr 

HT 2011/33 G 19). Detta innebär att tidigare obligatorium upphör. 

 

Fördelar med publicera i LUPS 

HT-bibliotekens nedladdningsstatistik visar att det finns ett stort intresse för 

examensarbeten av god kvalitet och fördelarna med att publicera 

examensarbetet är många. Det ökar bland annat tillgängligheten genom att 

arbetet faktiskt blir sökbart, det bidrar också till att sprida en bild av 

fakulteternas ämnen och LU som varumärke samt att det kan vara en 

möjlighet för studenter som vill presentera sitt arbete för framtida 

arbetsgivare. Vidare kan tillgängliga examensarbeten via LUPS fungera 

som referens och inspiration för andra studenter och nya arbeten.  

  

Nedanstående anvisningar gäller för publicering av examensarbete vid HT-

fakulteterna. 

 

- Alla godkända och examinerade examensarbeten vid HT-

fakulteterna kan med fördel publiceras elektroniskt i fulltext i LUP 

Student Papers (LUPS).  
 

- Instruktioner för hur lärare och studenter hanterar registreringen av 

examensarbeten finns under följande länk: 

http://www.htbibl.lu.se/publicera/studentuppsatser 

 

- Skriftlig information om möjligheten till publicering av 

examensarbeten ska finnas i institutionernas anvisningar för 

examensarbeten. Vidare ska studenterna muntligen informeras och 

om denna möjlighet vid introduktioner av exempelvis 

examensarbeteskurser, handledare osv. 
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- Studenten har själv ansvar för att den godkända och examinerade 

versionen av examensarbetet blir registrerad och inlagd i LUPS.  

Registreringen godkänns därefter av ansvarig för att arbetet ska bli 

publicerat.   
 

 

- Standardformulering för publicering av examensarbeten i kursplaner 

finns under punkten Kursens examination i ”Anvisningar för 

kursplaner” (Dnr STYR 2014/296) s.8.   

 

 


