Manual för studenter vid Sophiahemmet Högskola
Publicera examensarbeten i DiVA
Uppdaterad 2017-03-31
Tänk på att:


Du kan spara din registrering som utkast genom att klicka på Avbryt/Spara utkast och välja Spara
utkast. Påbörjade registreringar hittar du under Mina utkast.



Använder du andras bilder, diagram etc. i din uppsats? Läs om upphovsrätt på
http://www.bus.se/1210 och http://regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf



De fält som är markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Steg 1: Logga in i DiVA
Logga in i DiVA från bibliotekets webbsida http://www.shh.se/visa_2013.asp?sida=11
Klicka först på DiVA Digitalt Vetenskapligt Arkiv i vänsterspalten, välj Registrera i DiVA – studenter och
klicka sedan på Logga in här för att registrera arbete.
Använd samma personliga användarnamn och lösenord som du använder vid inloggning på högskolans
datorer (Obs! Inte dina inloggningsuppgifter i SEO).

När du har loggat in kommer du till denna bild. Klicka på Fortsätt.

Påbörjade
registreringar hittar
du under Mina
utkast.

Steg 2. Fyll i uppgifter
Fyll i uppgifter om examensarbetet. Fält med röd asterisk (*) är obligatoriska.

Hjälptexter som förklarar
fälten visas om du håller
muspekaren över
frågetecknet. De finns också
samlade under Hjälp i övre
menyn.

Under Institution,
avdelning eller
program väljer du
Sophiahemmet
Högskola i listan. Vald
organisation visas
under fältet.

Är ni flera författare,
klicka på Ytterligare
författare och fyll i
uppgifterna.

Ange din e-postadress för
att få en bekräftelse när
ditt examensarbete har
publicerats.
E-postadressen visas inte i
DiVA.
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Om det finns en alternativ
titel, ange den här. Det kan
t.ex. vara titeln på ett
annat språk.

Välj uppsatsnivå ur
rullningslistan.

Ange hur många
högskolepoäng
(hp)
examensarbetet
omfattar.

Välj
utbildningsprogram
från rullningslistan.

Antal sidor anges som den
sista numrerade sidan i
examensarbetet. (Bilagorna ska
ej ha sidnumrering)
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Fälten under Serie samt Identifikatorer fylls inte i.

Klicka på Välj nationell ämneskategori och skriv
Omvårdnad i sökrutan. Klicka på Sök-knappen och sedan
på länken Omvårdnad.

Ange nyckelord för
att underlätta för
andra att hitta
examensarbetet.
Skriv nyckelorden
med stor
begynnelsebokstav
och separera
nyckelorden med
kommatecken.
Du kan ange
nyckelord på
flera språk.

Skriv eller klistra in abstract/sammanfattning.
Se till att det ser snyggt ut och att inga onödiga
tecken kommit med. Du kan ange abstract på
flera språk.
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Fyll i din handledares efternamn och förnamn.
Under Institution, avdelning eller program väljer du
Sophiahemmet Högskola. Har du en extern
handledare väljer du annat lärosäte.

Fyll i din examinators efternamn och förnamn.
Under Institution, avdelning eller program väljer du
Sophiahemmet Högskola.

Fälten under Presentation och
Anmärkning fylls inte i.
Klicka på Fortsätt 
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Steg 3. Ladda upp fil
Ladda upp examensarbetet i pdf-format. Den fil du ska ladda upp är den du har du fått från examinator.

Välj fulltext och pdf.

Vid Namnge fil
skriver du det namn
filen har när du får
den från
administratören.

Ladda upp examensarbetet
genom att klicka på Välj fil
och leta upp den fil du fått
från examinator.

Alternativet Gör
fritt tillgänglig nu
ska vara valt.

När du laddat upp
filen måste du
godkänna
publiceringsvillkoret.
Klicka på texten för
att se avtalet i sin
helhet och godkänn
genom att kryssa i
rutan.

Klicka på fortsätt
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Steg 4. Granska/Publicera
De uppgifter som är ifyllda visas så att du kan kontrollera att det blev rätt. Vill du ändra något, använd
länken Ändra uppgifter eller klicka på Tillbaka för att komma till formuläret och genomföra ändringarna.
När uppgifterna stämmer, klicka på Skicka in.

Klart, logga ut!

När du har skickat in ditt examensarbete granskas det av en bibliotekarie innan det publiceras. Du kan
därför inte se ditt examensarbete direkt efter att du har registrerat det. När bibliotekarien har publicerat
examensarbetet kan du hitta det via DiVA, Uppsök, uppsatser.se och söktjänster som Google. Om du har
angett din e-postadress får du en bekräftelse när examensarbetet har publicerats.
Version 1.7 SHH170331/HP
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