
En lyckad terminsstart
Till dig som börjar studera höstterminen 2016
Terminstid 29 augusti 2016 – 15 januari 2017



Välkommen till Stockholms universitet!
Vi hoppas du kommer att trivas med dina studier vid Stockholms universitet! För att du 
snabbt och smidigt ska komma igång med dina studier och få en lyckad terminsstart har 
vi sammanställt några viktiga saker du ska göra och tänka på, samt lite annan information 
som kan vara bra att veta så här i starten.

1. Aktivera ditt universitetskonto och beställ ett universitetskort 
Gå in på su.se/aktivera från den 10 augusti och följ vår enkla guide för att aktivera ditt uni-
versitetskonto som du behöver för att få tillgång till universitetets alla IT-tjänster. I samband 
med detta kan du beställa ditt universitetskort som du behöver på biblioteket för att låna 
böcker, använda e-resurser hemifrån, ställa dig i kö på utlånad litteratur, boka grupprum och 
för att kunna skriva ut/kopiera/skanna på universitetets centrala utskriftssystem. 

2. Registrera dig på den institution du ska läsa vid 
Registrera dig på minastudier.su.se under Mina kurser (undantag från webbregistreringen 
kan förekomma vid en del institutioner, se vad som står i välkomstbrevet du får från din  
institution). 

3. Gå på det obligatoriska uppropet för din kurs eller ditt program 
Gå på det obligatoriska uppropet för din kurs eller ditt program. Undantag från  
obligatoriskt upprop kan förekomma, se välkomstbrevet du får från din institution.

4. Rätt postadress och e-postadress? 
Kontrollera att vi har rätt postadress och e-postadress till dig på: minastudier.su.se. Rätt 
postadress är särskilt viktigt för att du ska kunna beställa ditt universitetskort.

5. Välkomstdag den 31 augusti för alla nya studenter 
Få information och inspiration inför dina kommande studier på Välkomstdagen onsdagen 
den 31 augusti klockan 13–16 i Aula Magna. Föredrag, mässa och guidade turer runt  
campus. Se hela programmet på: su.se/valkomstdagen

6. Gå med i en kårförening om du vill 
För att få ut det mesta av din tid som student kan det vara bra att gå med i en studentkår 
och/eller förening. Kårerna arbetar med studenträttigheter, studentinflytande, förmåner och 
aktiviteter. De organiserar bland annat studenter och doktorander som jobbar för att utveck-
la sin utbildning samt studenter som arrangerar sociala aktiviteter. Föreningarna arrangerar 
allt från studentpubar och filmkvällar till arbetsmarknadsdagar och miljöveckor.  
Läs mer på: su.se/studentkarer

Kontakt, hjälp och mer information

IT-frågor: För mer info, guider, manualer och kontakt med Helpdesk gå till: su.se/serviceportalen  
Infocenter: Studenthusets entréplan på Universitetsvägen 2B, e-post: info@su.se
Studentservice: su.se/studentservice 
Funktionsnedsättning: su.se/funktionsnedsattning
Studie- och språkverkstad: su.se/sprakverkstad
Bibliotekets tjänster och kontaktuppgifter: su.se/biblioteket/kontakta-oss
Information för nya studenter: su.se/ny-student, su.se/egentligen, sus.su.se/engagera-dig

Institutioner  
All information om dina studier såsom tid 
och plats, schema, litteratur, lokaler och  
annat som du undrar över i början av termin-
en får du av din institution. Alla institutioner 
har en studentexpedition du kan vända dig 
till. Om du inte vet vad din institution heter 
kan du ta reda på det genom att på su.se söka 
fram den kurs eller det program du ska stude-
ra och sedan klicka på Länk till utbildningens 

webbsida. Du hittar dem också här:  
su.se/institutioner.  
 
Infocenter i Studenthuset
Infocenter svarar på studierelaterade frågor 
eller hänvisar vidare frågor kring antagning, 
allmän studievägledning, utlandsstudier, 
studenthälsa, studera med funktions-
nedsättning, likabehandling, examen, språk-
stöd och mycket mer. Här kan du också 
köpa universitetets profilprodukter. Du hittar 
Infocenter på entréplan i Studenthuset på 
Universitetsvägen 2 B. Öppettider under 
terminstid: måndag–torsdag klockan 8–18, 
fredag klockan 8–16. 

Stockholms universitetsbibliotek
Biblioteket hjälper dig att plugga mer effektivt. 
Besök su.se/biblioteket för information om 
bibliotekets tjänster till studenter samt hitta 
information om studieplatser och lån m.m. 
För att använda bibliotekets tjänster behöver 
du ditt universitetskonto och universitetskort, 
samt vara registrerad på din institution.  
Huvudbiblioteket kallas Frescatibiblioteket 
och ligger i anslutning till Södra huset, hus D.

Ladda ner universitetets app!
I universitetets egna mobilapp Stockholms 

universitet guide kan du se ditt schema, hitta 
på campus, söka i universitetets utbud av 
kurser och program och hitta information 
som är viktig för dig som student. 



Studentavdelningen 
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2B
su.se, tel: 08-16 20 00, e-post: info@su.se 

Hitta till Stockholms universitet  
Huvuddelen av Stockholms universitet är beläget vid Frescati. Kartor över universitetsområdena 
hittar du här: su.se/kartor. Använd gärna sökverktyget på sl.se för att planera din resa hit. 

Följ oss!
facebook.com/stockholmuniversity 
twitter.com/stockholm_Uni
instagram.com/stockholmuniversity
youtube.com/StockholmUniversity


