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Manual – Teacher
För att studenter sk kunna registrera arbeten, och för att uppsatser ska kunna vara synliga för alla inom
en specifik kurs inför exempelvis seminarier och uppsatsventilering, så måste någon tilldelas funktionen
Teacher.

Aktiveras som Teacher
För att aktiveras som Teacher loggar du in på https://lup.lub.lu.se/luur. Om du redan är aktiverad i LUP
som Teacher, eller med andra funktioner (ex. Reviewer), klicka på Switch Role i vänstermenyn och välj
User.
När du väl är inloggad som User, klicka Teacher Registration i vänstermenyn. I popup-fönstret väljer du
sedan på vilken kurs du vill aktiveras som Teacher (med kursens LADOK-kod), välj även vilken
avdelning/institution kursen ska knytas till genom att klicka på ikonen till höger om Department-fältet.
När detta är klart klickar du Submit. Ett meddelande skickas då till Reviewer på den avdelning du valt.
Inom kort kommer du få e-post som bekräftar att du är aktiverad som Teacher.

Teacher, arbetsflöde
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När du har fått bekräftelsemail på att du är aktiverad som Teacher, logga in i LUP, se till att du befinner
dig i Teacher-läge genom att använda Switch Role-funktionen i vänstermenyn. 1 (Överst i högra hörnet,
. som.) 2
under ditt Lucat-id kan du hela tiden se vilken funktion du för tillfället är inloggad
.

Om du är aktiverad som Teacher för fler kurser, välj den kurs du vill administrera genom att välja i
rullgardinsmenyn överst i högra hörnet. 3
.

Du kan som Teacher lägga till en ny registrering genom att klicka på Add New Paper-knappen. 4
.
Observera att registrering av det formulär som öppnas gäller den kurs som du valt att administrera
i
Course-menyn.

Med Course Options-knappen 5 anger du om de registrerade studenterna på kursen ska ha tillgång till
varandras uppsatser, eller om studenten endast ska kunna se sin egen.
Om det finns registrerade uppsatser på kursen så syns de under Records. 6 Här listas författarna till
uppsatsen (Authors), uppladdat dokument (Title), När det senast laddades upp ett dokument (Last
changed) samt status på registreringen (Status). Registreringarna kan ha följande status:
In Private
In Progress
Submitted
Public
Returned

Endast studenten kan se uppsatsen.
Du och studenterna kan se uppsatserna om du har aktiverat den möjlighet.
Du har skickat uppsatsen till Reviewer för granskning.
Registreringen har accepterats och uppsatsen är publik.
Registreringen har sänts tillbaka till In Progress-läge av Reviewer.

Under Registered Students 7 listas alla studenter som är registrerade på vald kurs. Antal registrerade
uppsatser per student anges under Records (Confirmed).
Under Teachers 8 listas de personer som är aktiverade som Teachers på vald kurs.
För att läsa andra studenters uppsatser klickar man på länken under Title i Records-tabellen. Teacher kan
även klicka på ikonen under Open 9 för att redigera posten och ladda upp nya fulltextfiler. OBS,
studenterna har inte möjlighet att redigera varandras poster.
När rätt version av uppsatsen är uppladdad och studenten är godkänd, klicka på ikonen under Open för
att öppna formuläret, klicka sedan på Submit Record for Review-knappen längst ned i formuläret och
registreringen skickas till Reviewer för godkännande. Studenten meddelas automatiskt när posten blir
publik och synlig i LUP Student Paper.

