
En lyckad terminsstart
Till dig som börjar studera höstterminen 2014 

Terminstid 1 september – 19 januari



Välkommen till Stockholms universitet  
Det här är en guide till det viktigaste du behöver veta för att få en lyckad terminsstart.

Universitetskonto
Universitetskontot är ditt personliga konto som 
ger dig tillgång till universitetets IT-tjänster:

Mitt universitet
Stockholms universitets gemensamma portal 
där du hittar länkar till tjänster du som student 
behöver. Här kan du bland annat läsa e-post, 
anmäla dig till tentor samt se dina betyg och 
resultat: mitt.su.se.

Mondo
Lär- och samarbetsplattformen: mondo.su.se. 
Här kan du bland annat kommunicera med 
lärare och kurskamrater, hämta och lämna 
inlämningsuppgifter samt få information om 
schemaändringar.

Studentdatorer och det trådlösa nätverket
Använd de centrala studentdatorsalarna eller 
surfa med din medhavda dator på det trådlösa 
nätverket. Båda ger dig möjlighet att använda 
den gemensamma utskriftstjänsten Printomat.

Bibliotekets tjänster
Med hjälp av ditt universitetskonto kan du via 
webbplatsen sub.su.se söka information, förnya 
dina lån, använda e-resurser hemifrån, ställa dig 
i kö till utlånad litteratur, boka grupprum etc. 

      Börja med att göra det här:

Universitetskort
Du behöver ett universitetskort för att kunna 
låna böcker på universitetsbiblioteket och för 
att kunna skriva ut/kopiera/skanna på den 
gemensamma utskriftstjänsten Printomat.

Hur gör jag för att få ett universitetskort? 
I samband med att du aktiverar ditt univer-
sitetskonto kan du beställa ditt universitetskort. 
Kortet skickas till din postadress inom 2– 5 
dagar. Glöm inte att kontrollera att vi har rätt 
adress till dig!

Hur gör jag för att få ett konto?
Gå in på: su.se/aktivera och följ vår enkla 
5-stegs guide!

För hjälp med IT-frågor
Besök mitt.su.se eller kontakta Helpdesk på:   
helpdesk@su.se, 08-16 19 99

Välkomstdagen 
 
Information och inspiration inför dina  
kommande studier.   
Datum: onsdag 3 september kl. 11-15  
Plats: Aula Magna, Frescati

Läs mer på: su.se/valkomstdagen

1. Gå in på: su.se/aktivera. Aktivera ditt universitetskonto och beställ ditt universitetskort.

2. Registrera dig på den institution du ska läsa vid: su.se/aktivera under fliken Mina studier. 
(Obs! Undantag från webbregistreringen kan förekomma vid en del instutioner -  
se välkomstbrevet du får från din institution).

3. Om du vill, gå med i en av Stockholms universitets tre studentkårer.



Infocenter i Studenthuset
Hit vänder du dig för att få hjälp med studie-
relaterade frågor. Det kan till exempel vara 
frågor kring antagning, allmän studievägled-
ning, utlandsstudier, studenthälsa, studera med 
funktionsnedsättning, likabehandling, examen, 
språkstöd och mycket mer. Du hittar Infocen-
ter på entréplan i Studenthuset på Universitets- 
vägen 2 B. Öppet: måndag-torsdag klockan  
8– 18, fredag klockan 8– 16. 

Institutioner  
All information om dina studier såsom tid och 
plats, schema, litteratur, lokaler och annat som 
du undrar över i början av terminen får du av 
din institution. Alla institutioner har en studen-
texpedition 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 studera och sedan klicka 
på Länk till utbildningens webbsida. Du hittar 
dem också här: su.se/institutioner.

Studentkårer
Studentkårernas syfte är att företräda studen-
ternas gemensamma intressen. Det viktigaste 
uppdraget är att garantera dig inflytande över 
din utbildning, men kårerna har även ett stort 
ansvar för den sociala delen av universitetslivet. 
Vid Stockholms universitet finns tre student-
kårer, en stor och två mindre lokala  
institutionskårer:

Stockholms  universitets studentkår (SUS)
Studentkåren är din trygghet och arbetar 
ständigt för att ett studentperspektiv ska finnas 
med överallt där det påverkar din vardag, från 
kursplanering till riksdagsbeslut, i bostadsbyg-
gande och kaffepriser, samt på tunnelbanan 
och på campus. SUS arbetar för att skapa en 
gemenskap på universitetet och för ett rikare 
studentliv i form av kårföreningar och genom 
studenttidningen Gaudeamus. Som medlem 
får du Campuskortet, som ger dig en mängd 
förmåner och olika rabatter på allt från kurslit-
teratur och lunch till kollektivtrafik och trän-
ing. SUS finns i Studenthuset, Universitetsvägen 
2 A. Läs mer på: sus.su.se.

Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm 
(SSAS) 
Läs mer på: ssas.nu

Studentkåren vid Institutionen för data- och 
systemvetenskap (DISK) 
Läs mer på: disk.su.se 

Universitetsbiblioteket
På Stockholms universitetsbiblioteks webbplats 
sub.su.se hittar du all information om lån, 
öppettider, e-resurser, service och all annan 
verksamhet på våra nio bibliotek. Huvud-
biblioteket ligger på Frescati i anslutning till 
Södra huset, hus F. För att använda bibliotekets 
tjänster behöver du ditt universitetskonto och 
universitetskort, samt vara registrerad på din 
institution. 

Just nu pågår en ombyggnation av huvud-
biblioteket som beräknas vara klar i början av 
2015. Delar av lokalerna är avstängda och an-
talet läsplatser är begränsat. Det finns däremot 
alternativa läsplatser runt om på Frescati, läs 
mer på sub.su.se.

Funktionsnedsättning? 
 
Är du student med en funktionsnedsättning? 
Det finns stöd! Kontakta en samordnare för 
studenter med funktionsnedsättning. 

Läs mer på: su.se/funktionsnedsattning



Hitta till Stockholms universitetet   
Huvuddelen av Stockholms universitet finns i området Frescati. Du tar dig hit 
med tunnelbanans röda linje mot Mörby centrum (hållplats Universitetet), bus-
sarna 40,70, 540, 608 och 670 (hållplats: Universitetet norra eller Universitetet 
södra) eller Roslagsbanan (hållplats: Universitetet). 

Frescatis delområden  
Inom Frescati finns delområden: Albano, Bergianska trädgården, Frescati,  
Frescati Backe, Frescati Hage, Kräftriket, Lilla Frescati och Sveaplan.  
Stockholms uiversitet har också lokaler i Stockholms innerstad och i Kista.

Kartor över Stockholms universitet 
På vår webbplats hittar du kartor över univeritetsområdena. Besök: su.se/kartor

Ladda ner appen - Stockholms universitets guide 
Stockholms universitets guide innehåller en karta som gör det enkelt att hitta på 
universitetet. I appen kan du söka efter ditt schema, se universitetets utbud av kurser 
och program och hitta information som är viktig för dig som student. Ladda ner 
mobilappen genom att scanna QR-koderna nedan eller gå till någon av länkarna:  

•	 För iPhone: su.se/iphoneapp
•	 För Android: su.se/androidapp

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

iPhone:

Android:

Följ oss gärna på Facebook
facebook.com/stockholmsuniversitet

Android:


