
Publicering av disputationer och spikningar i kalendariet  
(För halvtidsseminarium och licentiatseminarium följs anvisningarna för disputationer.) 

Exempel vid spikning 

 

Exempel vid disputation 

 

  



Instruktioner 
När du publicerar evenemang som spikningar och disputationer i kalendariet ska du använda mallen 
Central kalenderhändelse. Skapa sidan under Start > Kalendarium > Disputationer och spikningar. 
Välj att skapa en ny sida. Ta inte en kopia på en gammal händelse eftersom det då riskerar att 
komma med gammal data som har lagrats i bakgrunden. 

När du skapar evenemanget namnger du sidan till Disputation: Namn och ämne alternativt Spikning: 
Namn och ämne. 

För att vi ska ha en hanterbar struktur i EPiServer ska du också gå in under Verktyg och ange datum 
för avpublicering och att sidan ska flyttas till en behållare för passerade evenemang. Utgångsdatum 
bör vara ett par dagar efter det att evenemanget ägt rum. Behållare för passerade evenemang skapar 
webbkoordinatorerna årsvis och rensar även bort årsvis.  

 

 

 

Du anger start och sluttid för evenemanget. Du fyller i båda fälten, men om det inte finns en bestämd 
sluttid kan du bocka i rutan Dölj sluttid. Endast starttid visas då i kalendariet. I fältet Ange 
händelsens geografiska plats anger du lokal eller liknande. Tänk på att hänvisningen ska vara tydlig 
även för den som inte vanligtvis vistas på våra campus. 

 



Välj även vilket av våra Campus som händelsen äger rum på. 

 

 

I fälten för mikrodata kan du fylla i information som plockas upp av Google för att visa händelsen 
som ett evenemang vid sökningar. Glöm inte att bocka i rutan att mikrodata ska användas. Kontakta 
webbsupport om du är osäker på hur du gör. 

Under Kategori anger du under vilken kategori evenemanget ska visas i kalendariet, i detta fall 
Disputationer och spikningar. 

 

 

Om personen som spikar/disputerar vill ha med sin bild på sidan kan du lägga denna i fältet 
Huvudbild. Bilden ska i så fall vara 720px bred och personens namn ska anges i fälten Alternativtext 
och Bildtext. 

 

 

 

 

 



För spikning anger du i fältet Ingress namn, ämne och institution enligt exemplet. 

 

 

För spikning anger du i fältet Alternativ ingress namn och avhandlingstitel enligt exemplet. 

 

 

För disputation (samt halvtidsseminarium och licentiatseminarium) anger du i fältet Ingress namn, 
ämne och institution enligt exemplet. 

 

 

För disputation (samt halvtidsseminarium och licentiatseminarium) anger du i fältet Alternativ 
ingress namn och avhandlingstitel enligt exemplet. 

 

 

 

 

 

 

 



I fältet Brödtext anger du information om avhandlingens titel, disputationsdatum och plats för 
disputation för spikningar. För disputationer anger du avsedd examen, avhandlingens titel samt 
opponent. 

 

Under Lokala kalendrar bockar du i aktuell institution. Då visas evenemanget även i institutionens 
kalender. Är det disputationer så ska de även publiceras i kalendern för respektive fakultet. 

 

 

Under Sidfot fyller du i lämpligt id i fältet Sidansvarig. Det kan exempelvis vara en administratör som 
kan svara på frågor om evenemanget eller du som publicerar sidan och kan förmedla eventuella 
frågor till rätt person. 
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