Studenthandbok
För dig som studerar vid Stockholms universitet
Läsåret HT17/VT18

Studenthandbok
Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara bra att veta för
dig som studerar vid Stockholms universitet. Den ger svar på många
av de frågor som ofta ställs av våra studenter.

Produktion: Studentavdelningen, Stockholms universitet, VT 2017. Foto: Eva Dalin och Niklas Björling
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Akademiska högtider
En examen är något att fira! Av denna anledning arrangerar Stockholms universitet magisterpromotion i Aula Magna två gånger per år och doktorspromotion i
Stadshuset en gång per år.

Magisterpromotion i Aula Magna
Du som har tagit ut en examen på avancerad nivå (magister-, master- eller yrkesexamen) under en viss termin blir inbjuden till magisterpromotionen som äger
rum nästkommande termin. Det är en festlig ceremoni med efterföljande mingel.
Vid högtiden får de medverkande ta emot ett diplom som ett minne från tiden vid
Stockholms universitet och högtiden. (Det formella beviset för din examen,
examensbeviset, skickas hem tidigare.)
su.se/magisterpromotion

Installations- och promotionshögtid i Stadshuset
Du som under läsåret disputerat och dessutom tagit ut doktorsexamen bjuds in till
installations- och promotionshögtiden i Stadshuset, där du promoveras till doktor.
Det är en högtidlig ceremoni där doktorshattar, lagerkransar och diplom delas ut
till de medverkande. Ceremonin följs av en bankett i Gyllene Salen.
su.se/doktorspromotion

Alumnnätverket SU Alumni
Du som har läst minst 1 hp vid Stockholms universitet är välkommen att gå med i
nätverket SU Alumni - mötesplatsen för inspiration, karriär och kompetens. Via
SU Alumni kan du utöka ditt kontaktnät och skapa kontakter med alumner, se
vilka arbetsgivare som anställer studenter med samma utbildning som din, få
inbjudningar till alumnträffar och inspirationsföreläsningar, få tillgång till jobbannonser och mycket mer. Registrera dig på webbplatsen su.se/alumn.
su.se/alumn
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Anmälan och antagning
Du som studerar på ett program och ska välja kurser inom programmet inför nästa
termin, får information direkt från din programadministration om hur du ska göra.
Du som läser fristående kurser ska anmäla dig till de kurser du är intresserad av
inför varje termin. Det görs på det sätt som framgår av universitetets utbildningskatalog eller av annan information, i regel genom det gemensamma antagningssystemet på, antagning.se. Normalt gäller den 15 april som sista anmälningsdag för
studier under höstterminen och den 15 oktober för studier under vårterminen. När
och hur du anmäler dig, vilka tider som gäller för komplettering med mera hittar du
på, su.se/anmalan/antagning. Efter det första urvalet skickas ett antagningsbesked
ut. Där framgår om du är antagen, reservplacerad eller struken. Du får beskedet i
mitten av juli om du sökt till höstterminen, och i början av december om du sökt
till vårterminen. Du måste svara på det första antagningsbeskedet för att behålla
din plats som antagen eller reserv. För information om vilka svarsregler som gäller
och hur du gör för att svara, se antagning.se. I det andra urvalet prövas du i enlighet
med dina önskemål som du skickade in efter det första antagningsbeskedet. Om du
blir antagen till ett högre prioriterat alternativ stryks du från det lägre prioriterade,
även om du var antagen till detta i det första urvalet.
När sista anmälningsdag har passerat kan du göra en sen anmälan på,
antagning.se till de utbildningar som har knappen ”lägg till”. Observera att
Universitetet har stängt för sen anmälan mellan 18 april och 13 juli 2017. Anmälan
öppnas återigen den 14 juli. Motsvarande datum inför en vårterminen 2018 är
15 december. Den som anmält sig i tid har alltid företräde. Efter urvalen kan du
göra en efteranmälan på samma sätt. Om du är reservplacerad på en utbildning
efter andra urvalet och har en chans att bli antagen, kommer du att få information
från den ansvariga institutionen (se Institutioner) som kallar reserver. Informationen
kan ges via webb, e-post eller brev. För att du som är antagen ska kunna påbörja
studierna måste du även registrera dig på utbildningen (se Registrering).
antagning.se

Återbud
Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs men
inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. Det gör
du på, antagning.se. På så sätt blir din plats tillgänglig till en annan sökande. När
du får ditt första antagningsbesked ska du tacka ja eller nej till de platser där du
är antagen och reservplacerad. Missar du att svara ja i tid blir du struken. När
du lämnar återbud tas du bort från programmet eller kursen. Om du ångrar dig
måste du göra en sen anmälan, såvida programmet eller kursen är öppen för sen
anmälan. Dina chanser att antas på nytt är små om du har valt att lämna återbud.
Var därför säker på ditt beslut innan du lämnar återbud. Vill du hoppa av en utbildning som du har påbörjat måste du kontakta kursgivande institution. Mer om
antagningsregler hittar du i Antagningsordningen i Regelboken.
su.se/regelboken
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Anslagstavlor
Allmänna anslagstavlor finns huvudsakligen i Södra huset plan 3, 4, i biblioteksfoajén och i Studenthuset. Dessa rensas en gång i veckan. Kåranslutna studentföreningar ansöker om anslagstavlor via Stockholms universitets studentkårs
administration. Annonsering är inte tillåtet på annan plats.

Anstånd
Om du är antagen till en utbildning och inte kan börja studierna när du planerat, kan du beviljas anstånd om du har särskilda skäl. Det betyder att du får din
plats reserverad till en senare termin. Som särskilda skäl räknas sociala, medicinska, eller andra omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller
civilpliktstjänstgöring eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt
till ledighet för utbildning. Att du till exempel har svårt att hitta en bostad eller
att din partner ska flytta till en annan ort, räknas inte som särskilda skäl. Din
ansökan ska skickas till:
Antagningen, Studentavdelningen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
Hur du ska göra för att ansöka om uppehåll i studierna beskrivs i avsnittet
Studieuppehåll och studieavbrott.
su.se/regelboken

Betygssystem
Stockholms universitet använder generellt en sjugradig betygsskala som är
relaterad till de förväntade studieresultaten som gäller för kursen/utbildningen.
Undantagsvis förekommer andra betygsskalor vilket i så fall framgår av kursplanen/utbildningsplanen. Den sjugradiga betygsskalan är graderad A, B, C, D,
E, Fx samt F, där A utgör högsta betyg och E lägsta godkända betyg. Betygen
Fx samt F utgör olika grader av underkänd. Betygen bestäms utifrån studentens
prestation i förhållande till kursens förväntade studieresultat och betygskriterier,
oberoende av andra studenters prestationer.
A
B
C
D
E
Fx
F

Utmärkt
Mycket bra
Bra
Tillfredsställande
Tillräckligt
Underkänd, något mer arbete krävs
Underkänd, mycket mer arbete krävs
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Biblioteket
Som student vid Stockholms universitet har du tillgång till ett av Sveriges största
forskningsbibliotek, med ett stort utbud av tjänster och resurser. För att använda
biblioteket behöver du ditt universitetskonto och ett universitetskort (se IT-tjänster).
Dessa ger dig tillgång till bibliotekets alla resurser: söka information, låna, förnya
dina lån, använda e-resurser hemifrån, ställa dig i kö till utlånad litteratur eller
beställa fram tryckt material från våra magasin. Vi tar emot inköpsförslag, erbjuder
referenshanteringsprogram och ger dig vägledning i att söka och värdera information till exempel när du ska skriva uppsats. Hos oss kan du också hyra skåp, skriva
ut, kopiera och skanna material.
I Frescatibiblioteket finns över 1500 läsplatser (tysta och för grupparbete) och ett
40-tal bokningsbara grupprum, vissa med tillgång till en dator. I biblioteket finns
trådlöst nätverk. Det finns två anpassade resursrum för dig med funktionsnedsättning. För att boka och använda dem måste du ha behörighet och passerkort
som du får av din samordnare (se Funktionsnedsättning). För dig som har allergiska
besvär finns ett särskilt arbetsrum. Förutom Frescatibiblioteket finns sju andra
biblioteksenheter, både på Frescati och på andra platser i Stockholm. Välkommen
till bibliotekets introduktioner i början av terminen för att få tips och råd om hur du
kan använda våra tjänster och resurser som stöd i dina studier.
su.se/biblioteket, frågeforum: forum.sub.su.se

Byte av studieort
Om du går på en utbildning vid Stockholms universitet och vill fortsätta att läsa
samma eller liknande utbildning på annan studieort finns det två vägar att gå.
Den ena är att du tar kontakt med det lärosäte du vill byta till och hör om det
finns några lediga platser. Den andra är att du anmäler dig på vanligt sätt, via
antagning.se till utbildningen ifråga. Om du blir antagen får det mottagande
lärosätet ta ställning till dina studiemeriter från Stockholms universitet för att se
vad du kan få tillgodoräkna dig. Observera att utbildningar med liknande namn
kan ha olika innehåll vid olika lärosäten, så det är inte självklart att du får
tillgodoräkna dig allt du läst tidigare. Om du är student vid ett annat lärosäte och
vill börja läsa vid Stockholms universitet, gäller samma princip. Du ska alltså söka
till utbildningen ifråga. Du kan också ta kontakt med den berörda institutionen
för att höra om det finns lediga platser.

Campus
De flesta institutioner finns på Stockholms universitets campus som sträcker sig
från Sveaplan i söder till Kista i norr. Campus är uppdelat i flera områden, till
exempel Kräftriket, Södra-, Norra-, och Lilla Frescati. Universitetet finns också på
Filmhuset, Karlavägen 104 och i Campus Kista.
su.se/kartor
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Datorsalar
En aktuell förteckning över salar med datorarbetsplatser där du som har universitetskonto (se IT-tjänster) kan arbeta vid finns på, su.se/studentsupport. Den
största i Södra Frescati är datorsal Lantis (under restaurang Lantis). I varje datasal
kan du kopiera, skriva ut och skanna med ditt universitetskort.
su.se/studentsupport

Dokumenthantering
Många dokument som rör utbildningen är allmänna handlingar, t ex betyg,
begäran om anstånd med studier, begäran om byte av handledare, disciplinärenden (rapporter om fusk) och ska bevaras för all framtid. De kan begäras ut
från universitetet av vem som helst. Vet du vad du vill ta del av, skriv till e-post:
arkivet@su.se
su.se/regelboken

Examen
En universitetsexamen är ett bevis på att du genom dina studier tillägnat dig
kunskaper upp till en viss nivå inom ett visst område, samt visat förmåga till
analytiskt och metodiskt tänkande. När din examensansökan prövas görs en
kvalitetskontroll för att se att det du läst uppfyller examenskraven enligt gällande
regler. Godkänns din ansökan får du ditt examensbevis. Det ger dig en värdehandling för framtiden, antingen du vill fortsätta studera och/eller forska eller börja
arbeta. Vid Stockholms universitet utfärdas två typer av examen, generell examen
i ett huvudområde och yrkesexamen. De generella examina är kandidatexamen,
magisterexamen, masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen. Exempel på
yrkesexamina är jurist-, psykolog-, socionom- och ämneslärarexamen. En generell
examen kan du uppnå antingen genom att läsa fristående kurser eller kurser inom
ett program. För att få en yrkesexamen måste du alltid följa ett program. När du
är klar med dina studier måste du själv ansöka om examen. Du ansöker om
examen på, minastudier.su.se.
minastudier.su.se

Examenskrav – lokala examensregler
Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att du ska kunna ta ut en kandidat-,
magister- eller masterexamen vid Stockholms universitet. Dessa krav gäller oavsett
om kurserna läses fristående eller inom ett program. För mer information om
vilka kurser som är obligatoriska inom ett visst huvudområde och med en viss
inriktning se examensbeskrivningar på webbsidan. Om du har läst en kurs inom
huvudområdet för din examen vid annat lärosäte, måste den bedömas av institutionen vid Stockholms universitet. Läs mer under rubriken Tillgodoräknande.
su.se/examen
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Funktionsnedsättning
Om du behöver någon form av pedagogiskt stöd eller anpassning i studierna på
grund av en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning ska du i god tid göra en
ansökan om stöd. Du kan göra din ansökan här: www.nais.uhr.se. Därefter blir du
kontaktad av en samordnare för särskilt pedagogiskt stöd vid Studentavdelningen
för ett möte och samtal om dina individuella behov av stöd. Under mötet med
samordnaren får du information om olika stödformer och ett intyg med rekommenderade stödåtgärder. Stödåtgärderna diskuteras med institutionen, vanligtvis
studievägledaren. Vanliga stödformer är talböcker, anteckningshjälp, längre tid på
prov och tillgång till resursrum (enskilt rum för studier och prov).
su.se/funktionsnedsattning

Fusk och plagiat
Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas att en student
använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination.
Plagiat kan vara en form av fusk. Med plagiat menas att en student använder texter
och idéer utan att ange källan i exempelvis en uppsats på ett korrekt sätt. Misstänkt
fusk utreds först av institutionen. Om misstanken är befogad anmäler institutionen
fallet till rektor, som i sin tur kan lämna över ärendet till Disciplinnämnden. Fusk
kan leda till att studenten stängs av från studierna i upp till sex månader.
su.se/regelboken

Försäkringar
Som student är du försäkrad under föreläsningar och annan undervisning samt
under resan mellan din bostad och universitetet. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta.
su.se/studentforsakring, kammarkollegiet.se

Hittegods
Om du hittar något på campus som tillhör någon annan – lämna in det till
fastighetsavdelningens reception i Södra huset, hus B, plan 3, rum B379.
Öppettider är måndag till fredag mellan klockan 8.00–16.00. Där kan du
förhoppningsvis också återfinna sådant som du själv tappat bort.
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Hjärtstartare
På Stockholms universitet finns det hjärtstartare utplacerade i de flesta husen. Exakt
placering kan man hitta på universitetets webbsida. Hjärtstartaren kan rädda liv och
är väldigt enkel att använda och får vid nödsituation användas av alla.
su.se/utbildning/studentservice/kris-stod

Högskolepoäng (hp)
Utbildningens omfattning anges i högskolepoäng (hp). En veckas heltidsstudier
motsvarar 1,5 högskolepoäng. Höstterminen och vårterminen varar i tjugo veckor
var, så om du läser heltid en termin läser du 30 högskolepoäng. Med heltid menas
att du får räkna med att i genomsnitt lägga ner fyrtio timmar i veckan på dina
studier. Då inkluderas både undervisning och självstudier. En del utbildningar ges
på deltid. Halvtid innebär exempelvis 15 högskolepoäng per termin.

Infocenter i Studenthuset
På entréplanet i Studenthuset hittar du universitetets Infocenter. Här kan studenter
och andra besökare få svar på frågor som rör antagning, högskoleprov, utbytesstudier, examen, studieintyg, men även frågor av allmän karaktär. Vid behov
hänvisas vidare till institution, handläggare eller studie- och karriärvägledare. Här
kan universitetets profil- och presentprodukter köpas samt Studenthusets vilrum
nås. Mitt emot Infocenter finns datorer för informationssökning. Infocenters
öppettider under terminerna är: månd-torsd kl 8–18 och fred kl 8–16.
su.se/studentservice
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Informationssäkerhet
Information och tillhörande informationsteknik är en ytterst viktig strategisk
resurs för verksamheten vid Stockholms universitet. Genom att universitetet har
en god informationssäkerhet tryggas den information som är viktig för dig som
student. Därför måste den skyddas så att:
•
•
•

den alltid finns när vi behöver den (tillgänglighet)
vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet)
endast behöriga personer får ta del av den (konfidentialitet)

10 tips till dig som student gällande informationssäkerhet
1

Lämna inte din dator obevakad.

2

Se till att ha en säkerhetskopia på all information i din dator och se till
att säkerhetskopiering genomförs minst en gång i veckan.

3

Se till att alltid ha datorn uppdaterad med senaste versioner av:
•
Operativsystem
•
Webbläsare
•
Antivirus
•
Flash
•
Java

4

Se till att datorn kräver inloggning (skärmlås) som automatiskt aktiveras
efter 1-5 minuter.

5

Se till att din smartphone eller surfplatta har samma säkerhetsnivå som din dator.

6

Överväg att kryptera datorns hårddisk.

7

Klicka inte på länkar och innehåll i e-postmeddelanden eller på webbsidor
som du inte litar på.

8

Vid användning av olika molntjänster, fundera över vilka risker som
finns med detta.

9

Tänk på att allt du gör med din dator över Stockholm universitets nätverk
syns och kan komma att loggas.

10

Ladda inte ner eller dela ut upphovsrättskyddat material såsom:
•
Programvaror
•
Film
•
Musik
•
Litteratur

su.se/studentsupport
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Innovationskontoret
Innovationskontoret hjälper universitetets studenter och forskare att utveckla
affärsidéer till framgångsrika produkter och tjänster på marknaden. Hos innovationskontoret möter du rådgivare med egen erfarenhet av att starta och driva
företag som ger dig kostnadsfri rådgivning. Boka ett möte via e-post,
innovation@su.se. Innovationskontoret ger också kostnadsfria starta eget-kurser
varje termin där du lär dig mer om till exempel marknadsföring, säljteknik,
affärsmodeller, skatter och juridik.
su.se/innovation

Institutioner
Som student kan du bli hänvisad till att kontakta din institution, till exempel när
du har frågor om registrering, kursstart, studieuppehåll eller schema. Då är det
bra att känna till vad en institution är och hur du tar reda på vilken som är din
institution. Vid Stockholms universitet finns fyra fakulteter: humanistiska, juridiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fakulteten. Dessa fakulteter har
58 institutioner, centra och institut. Den huvudsakliga verksamheten på universitetet försiggår vid institutionerna och du hittar dessa på, su.se/institutioner. Om
du inte vet vad din institution heter kan du ta reda på det genom att i utbildningskatalogen, su.se/utbildningskatalog söka efter den kurs eller det program du ska
studera och klicka på länken “Länk till utbildningens webbsida”.
su.se/institutioner
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IT-tjänster
För att få tillgång till universitetets alla IT-tjänster
•
•

Aktivera ditt universitetskonto och beställ ditt universitetskort på su.se/aktivera
Kontrollera att vi har rätt postadress och e-postadress till dig på minastudier.su.se
(rätt postadress är viktigt för att du ska kunna beställa ditt universitetskort).

Universitetskonto och universitetskort
För att kunna låna böcker på universitetsbiblioteken måste du ha ett universitetskort. Detta används även för att kopiera/skriva ut/skanna på den gemensamma
utskriftstjänsten Printomat (se Skriva ut och kopiera). Behöver du beställa ett nytt
universitetskort om du t ex har förlorat ditt kort går du till, su.se/nyttkort.
Mitt universitet

MONDO

Office 365

Universitetets gemensamma webbportal för en mängd olika IT-tjänster för dig
som är student kallas “Mitt
universitet”. Här anmäler
du dig till tentor, redigerar
din kontaktinformation, får
tillgång till programvara, ser
betyg från Ladok och sammanställer studieintyg och
registreringsintyg.
mitt.su.se

Här kan du bland annat
kommunicera med lärare
och kurskamrater, hämta
och lämna inlämningsuppgifter samt få information om schemaändringar.
Mondo är en lär- och samarbetsplattform.
mondo.su.se

Som aktiv student har du
tillgång till Microsofts Office
365 för studenter. Du får tillgång till flera tjänster i Office 365, t ex Officepaketet,
e-post, kalender, kontakter
via Outlook/Exchange samt
1 TB lagring i molntjänsten
OneDrive.
su.se/studentsupport

Studentdatorer och det trådlösa nätverket
Använd de centrala studentdatorsalarna (förteckning över var de finns hittar du
på, su.se/studentsupport) med datorer eller surfa med din medhavda dator på det
trådlösa nätverket som finns över hela Frescati. Du kan använda den gemensamma utskriftstjänsten Printomat både med datorer i datorsal och egen dator. För att
aktivera det trådlösa nätverket går du till, su.se/serviceportalen och följer instruktionerna (sök på trådlöst nätverk). Utskrift kan endast ske från universitetets
nätverk. Läs mer om hur du aktiverar utskriftstjänsten på din egen dator i
su.se/serviceportalen.

Bibliotekets tjänster

När du har registrerat dig på din institution samt aktiverat universitetskontot och
fått universitetskortet får du tillgång till bibliotekets alla tjänster via webbsidan.
Läs mer under rubriken Bibliotek.
För mer info, guider och manualer om IT, besök Serviceportalen.
su.se/serviceportalen
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Kurslitteratur
Den litteratur och de andra läromedel som hör till den kurs du läser, framgår av
kursplanen och eventuell kursbeskrivning. Kursplaner finns i den webbaserade
utbildningskatalogen, su.se/utbildningskatalog och på institutionernas webbsidor.
På Frescatibiblioteket kan du låna kurslitteratur till kurser inom humanistiska,
samhällsvetenskapliga och juridiska ämnen. Även biblioteksenheterna har kurslitteratur inom sina ämnen. Det finns tre bokhandlar för kurslitteratur på Frescati:
Akademibokhandeln, Juristernas bokhandel och Stockholms universitets studentkårs andrahandsbokhandel Campusbutiken. Andra tips för att hitta begagnad
kurslitteratur är att titta på institutionernas anslagstavlor eller anslagstavlan
utanför Campusbutiken, där det ofta finns notiser om kurslitteratur till salu.

Kursplaner
För varje kurs finns en kursplan. Det är ett dokument som beskriver och ger
föreskrifter för kursen, som både studenter och universitetet ska förhålla sig till. I
kursplanen beskrivs bland annat kursens innehåll och mål, och vad du förväntas ha
lärt dig för att få ett godkänt betyg. Den innehåller också information om eventuella
krav på särskild behörighet, vilka undervisningsformer som används och hur examinationen går till. Kursplaner finns i Planarkivet.
sisu.it.su.se/search/archive

Lika rättigheter och möjligheter
Stockholms universitet ska vara ett jämlikt lärosäte. Diskriminering och trakasserier är förbjudna enligt diskrimineringslagen. Lagen omfattar diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder
samt sexuella trakasserier. Om du upplever dig bli kränkt av en annan student
eller av en anställd vid universitetet och kränkningen har sitt ursprung i någon
av diskrimineringsgrunderna ovan, eller är av sexuell natur, ska detta anmälas
till en särskild kontaktperson eller prefekten vid den institution där du studerar.
På Studentavdelningen i Studenthuset sitter universitetets jämlikhetssamordnare
som utreder eventuella trakasserier och diskriminering samt besvarar frågor om
arbetet med lika rättigheter och möjligheter. Vill du söka råd och stöd, utan att
en utredning påbörjas, kan du vända dig till Stockholms universitets studentkårs
samordnare för lika villkorsfrågor (se sus.su.se) och Studenthälsan (se Studenthälsan). Läs mer om universitetets jämlikhetsarbete på, su.se/jamlikhet. Där hittar
du också universitetets Plan för lika rättigheter och möjligheter.
su.se/jamlikhet
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Lokalvård
Rena och välvårdade lokaler är en viktig del i att skapa en god studie- och
arbetsmiljö för studenter och anställda. Lokalvården i Stockholms universitets
lokaler utförs av upphandlade entreprenörer och administreras genom sektionen
för lokalservice vid Fastighetsavdelningen. Har du frågor eller synpunkter kontaktar du lokalservice via e-post, lokalvard@su.se.

Läsplatser
I Frescatibiblioteket finns över 1 400 läsplatser och ett 40-tal grupprum. I
Studenthuset finns ca 210 läs- och studieplatser, 5 grupprum samt 140 platser i
cafeterian. I Studentpalatset, som ligger vid Odenplan (Norrtullsgatan 2), finns
det läsplatser och grupprum (som du kan boka i förväg). För att komma in där
behöver du ett passerkort som du aktiverar i receptionen.

Miljöarbete
Stockholms universitet är miljöcertifierat enligt miljöledningssystemen ISO 14001
och EMAS. Vår miljöpolicy visar ambitionsnivån för miljöarbetet. Förbättringstakten i arbetet bestämmer vi med hjälp av miljömål och universitetets centrala
miljöhandlingsplan. Det finns tio utpekade områden där universitetet har en betydande miljöpåverkan. Energianvändning, avfallshantering, kemikalieanvändning
och tjänsteresor är några av dem.

Visste du att universitetet under ett år…
•
•
•
•

återvinner ca 960 ton avfall
använder ca 59 miljoner kWh energi
kopierar ca 18 miljoner A4-ark
släpper ut ca 4,5 miljoner kg koldioxid från flygresor

Du som är student kan bidra i miljöarbetet på många sätt. Du kan sortera ditt
avfall på någon av universitetets källsorteringsstationer. Du kan hjälpa till att släcka belysning och stänga av elektrisk utrustning. Du kan välja att åka kommunalt,
cykla eller promenera till och från universitetet och minska dina pappersutskrifter.
Vill du engagera dig i miljöarbetet kontakta Stockholms universitets studentkår
som har ledamöter i universitetets centrala miljöråd. Miljörådet ansvarar för att
samordna och driva universitetets miljöarbete framåt.
su.se/miljo
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Mobilapp Stockholms universitet guide
Med hjälp av mobilappen Stockholms universitet guide kan du bland annat se ditt
schema eller söka kurser och program. I appen finns också kartfunktionalitet som
underlättar för dig att hitta institutioner, hus, hör- och skrivsalar, tillgänglighetsanpassade toaletter med mera inom studentområdena. Appen länkar även till olika
studentservicefunktioner såsom Anmälan och antagning, Examen och Studentstöd.
Du kan ladda ner mobilappen via App Store eller Google Play.

Motion och idrott
Frescatihallen som ligger i norra Frescati har hallar för bland annat bollspel,
badminton, tennis, styrketräning och gruppträning. Ett varierat träningsutbud
erbjuds till förmånliga priser av Stockholm Sports Center, Stockholms studenters
idrottsförening och Medley.
stockholmsportscenter.se, stockholmsstudentersif.se och medley.se

Organisationen vid universitetet
Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest
dynamiska huvudstäder med utbildning och forskning inom två vetenskapsområden, med 70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 medarbetare.
Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Rektor är universitetets (myndighetens) chef och främsta företrädare. Rektor leder universitetet
tillsammans med prorektor, vicerektorer och förvaltningschefen som ansvarar för
förvaltningen vid universitetet. Det finns två områdesnämnder vid universitetet,
områdesnämnden för naturvetenskap respektive områdesnämnden för humanvetenskap. Områdesnämnderna är beslutande organ som ansvarar för strategisk
planering av utbildning och forskning, samordning av fakultetsövergripande
utbildning och forskning samt intern och extern samverkan. Varje områdesnämnd
leds av en vicerektor, som också är ordförande i nämnden.
Områdesnämnden för naturvetenskap är också fakultetsnämnd för den naturvetenskapliga fakulteten. Under Områdesnämnden för humanvetenskap sorterar
humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Fakulteterna
leds av en fakultetsnämnd med en ordförande som kallas dekan. Utbildning och
forskning sker vid 58 institutioner och centrumbildningar som har ett eller flera
närbesläktade ämnesområden vardera. Varje institution hör till en fakultet och
leds av en styrelse och en prefekt. Där finns också en studierektor som är ansvarig
för utbildningen, och en studievägledare som du kan vända dig till med frågor.
Oftast finns en studentexpedition där du kan få hjälp med praktiska frågor. Varje
kurs hör till en institution. Frågor och ärenden som har med din utbildning att
göra ska du alltså i första hand ställa till institutionen ifråga. Institutionernas
webbplatser hittar du på su.se/institutioner. Läs mer om universitetets organisation i regelboken.
su.se/regelboken
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Personsäkerhet
Universitets lokaler ska vara utformade så att de uppfyller de krav som gäller
för en god arbetsmiljö och hög personsäkerhet. Universitetets säkerhetssektion
arbetar aktivt för att alla ska känna sig trygga. Hot, våld, tillbud och skador kan
tyvärr ske och för att få en överblick på omfattningen av dessa händelser samt
för att förebygga att det inte inträffar igen ska dessa händelser rapporteras in i
SAMIR (su.se/samir) som är ett inrapporteringssystem där man anmäler brott,
tillbud/incidenter, arbetsskada/arbetssjukdom och miljöavvikelser.

Checklista vid allvarlig händelse
Tänk på detta för att öka din och din omgivnings säkerhet.
•
•

•
•

•
•

Orientera dig i lokalerna du vistas i, kontrollera var nödutgångar, brandskyddsutrustning och hjärtstartare finns innan något händer.
Föreläsare och tentamensvakten är din lokala utrymningsledare i händelse av
utrymning pga brand, följ deras instruktioner. I självstudiesalar eller allmänna
ytor hjälps alla gemensamt åt att utrymma när brandlarmet ljuder.
Lämna aldrig personliga tillhörigheter utan uppsikt.
Passerkort och nycklar är dina personliga ägodelar som inte får lånas ut till
någon annan. Om du förlorar passerkort eller nycklar anmäl detta snarast till din
kursadministratör/chef eller till nyckelexpeditionen i Södra huset, hus B plan 3.
Vid universitetet råder nolltolerans mot all brottslighet. Brott som begås ska
polisanmälas, kontakta Sektionen för säkerhet på tel: 08-16 22 16.
Vid akut behov av hjälp ring 112 och berätta vad som hänt samt vilken
adress du befinner dig på.

Kontakta campusväktaren
Vid behov av akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, ring
08-16 42 00 alt tel: 08-15 42 00 (universitetets larmnummer, dygnet runt) och
begär assistans av väktare. Var beredd att uppge följande:
•
•
•

Ditt namn
Plats (institution/motsv och adress)
Ett telefonnummer där du kan nås

Universitetets tipstelefon samt Whistleblowing
Vid universitetet finns det en tipstelefon samt en anonym Whistleblowing-funktion
installerad. En visselblåsare, från engelskans whistleblower, är en person som
vill uppmärksamma allvarliga oegentligheter på ett tidigt stadium t ex allvarlig
brottslighet, ekonomiska oegentligheter, trakasserier, informationssäkerhetsrisker,
avvikande beteende eller andra tips som rör säkerheten. Du som använder någon
av dessa funktioner kan välja att vara helt anonym. Tel till tipstelefonen:
08-16 11 55. Whistleblowing funktionen hittas på, su.se/samir.
su.se/samir

		

Stockholms universitets Studenthandbok HT17/VT18

Registrering
När du ska läsa en kurs eller ett program måste du först registrera dig. Registreringen sker i anslutning till kursstarten och innebär att du tar din plats i anspråk.
Ibland föregås registreringen av ett obligatoriskt upprop. Om så är fallet får du
information om detta av din institution. Efter registreringen har du rätt att delta
i undervisning och examination.
Det är din institution som bestämmer hur, var och när registreringen ska göras.
Registreringen sker ofta någon vecka före kursstarten. Information om på vilket
sätt du ska registrera dig får du från institutionen du ska studera vid. De flesta
institutioner tillämpar kursregistrering på webben där du i Mina studier på,
mitt.su.se (webbportal för en mängd olika IT-tjänster för dig som student) själv
registrerar dig på den kurs du antagits till.
Om du är antagen till ett program så registrerar du dig på programmets inledande
kurs. Om du har examination kvar på en kurs som du läst tidigare och nu tänker
tentera, måste du omregistrera dig. Detta sker på institutionen. Om du vill följa
undervisningen på en kurs en andra gång, är det alltid institutionen som tar ställning till om det finns plats.

Regler och rättigheter
Det finns många regler som styr verksamheten vid universitet och högskolor.
En del är beslutade av riksdag och regering (till exempel högskolelagen och
högskoleförordningen). Det finns också föreskrifter utfärdade av till exempel
Universitets- och högskolerådet.
Universitetets egna lokala regler hittar du i, Regelboken, su.se/regelboken. De
omfattar både hur olika centrala regler ska tillämpas och egna bestämmelser, till
exempel hur en tentamen ska gå till. Det finns också lokala regler på områdesnivå,
fakultetsnivå och institutionsnivå. Frågor om regler kan du ställa till din institution. På Stockholms universitets studentkår (SUS) arbetar studentombud med
frågor som rör regler och rättigheter. Om du som student upplever att du blivit
orätt behandlad kan du också vända dig till dem och få stöd. Läs mer studentombuden och det stöd du kan få på, sus.su.se.

Restauranger och caféer
På eller i nära anslutning till universitetsområdet finns flera restauranger som
erbjuder allt från den enklaste smörgås till mexikanska tortillas, falafel, thai,
vegetariskt och klassisk svensk husmanskost. Många av dem drivs av Högskolerestauranger, som ägs av Stockholms universitets studentkår (se Studentkårer och
föreningar). En lista över matställen och vad de serverar finns på webbsidan.
su.se/om-oss/universitetsomradet/lunchstallen
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Scheman
Stockholms universitets centrala schemaläggningsprogram heter TimeEdit. Som
student kan du logga in i TimeEdit, via länken: schema.su.se, för att se scheman
för kurser du är registrerad på eller söka efter scheman du är intresserad av att
se. Där kan du också boka grupprum i Studenthuset och Frescatibiblioteket samt
söka lediga tider för grupparbete och studier i de centralt administrerade undervisningssalarna under de tider då salarna inte används för undervisning.

Skriva ut och kopiera
För att utnyttja utskrifts- och kopieringstjänsten Printomat måste du ha ett universitetskonto och ett universitetskort (se IT-tjänster). Skrivare med möjlighet till
enkel- och dubbelsidiga utskrifter, färgutskrifter och häftning finns i alla centrala
datorsalar och bibliotek. Förutom att du kan skriva ut, kan du även kopiera och
skanna på skrivarna. Du skriver ut till skrivarkön ”Printomat2”, antingen från
datorerna i datorsalarna, eller från din egen dator (du hittar information om hur
du installerar Printomat på din dator i Serviceportalen, su.se/serviceportalen).
Det du skannar skickas till din e-postadress. När du skriver ut eller kopierar så
dras kostnaden från ditt utskriftskonto, som du kan fylla på via länken: mitt.su.se
genom att betala med kort.

Skrivsalar
Många skriftliga tentamina äger rum i någon av universitetets skrivsalar. Hörsalar
och lärosalar kan också användas. Ta i god tid reda på var du ska skriva! På
Frescati finns följande skrivsalar: Brunnsvikssalen (Södra huset, hus A, plan 5),
Ugglevikssalen (Södra huset, hus E, plan 5) samt Laduvikssalen och Värtasalen
(båda på plan 6 ovanför biblioteket i Södra huset, hus D).

Studenthuset
I Studenthuset på Universitetsvägen 2B (Frescati) sitter Studentavdelningen. Här
finns, förutom Studentavdelningens studentstödjande verksamheter, universitetetes
Infocenter, Studenthälsan, studieplatser, grupprum, vilrum, café och studentkårsexpedition. Det finns även 14 resursrum med datorer speciellt anpassade för
studenter med funktionsnedsättning. Studentavdelningen delar lokalerna med
Stockholms universitets studentkår (SUS). För aktuell information, kontaktuppgifter och mottagningstider till Studentavdelningens olika verksamheter och till
studentkåren, se respektive webbsidor.
su.se/studentservice, sus.su.se
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Studenthälsan
Studenthälsan finns till för att hjälpa dig att må bra under studietiden. Precis som
inom annan hälso- och sjukvård råder tystnadsplikt. Alla problem tas på allvar.
Besöken är avgiftsfria.
Studenthälsan har två mottagningar. Basmottagningen ligger i Studentpalatset
(Odenplan), där de flesta tidsbokade besök äger rum. I Studenthuset finns den
öppna mottagningen. Hit kan du gå för att tala med sjuksköterska utan att boka
tid i förväg. Det kan handla om rådgivning vid olika kroppsliga symptom eller
frågor om vart du kan vända dig för att få rätt hjälp.
Medicinsk rådgivning hos sjuksköterska kan också bokas via Studenthälsans
webbtidbokningssystem, eller genom att ringa på telefontid. Om du har problem
med stress finns möjlighet att kontakta sjuksköterska för att delta i en stresshanteringskurs.
En besökstid för psykologisk rådgivning kan bokas via webbtidboken. Frågor av
typen Vad/Hur ska jag göra? eller Vart vänder jag mig? kan ofta besvaras under en
enstaka rådgivningstid. För många studenter är det ett första steg att komma på
en rådgivningstid. Om du snarare känner dig intresserad av att inleda en samtalskontakt bör du ta första kontakten via telefon. Studenthälsans psykologer erbjuder kortare individuella samtalskontakter. Våga tala-kurser ges också regelbundet
för studenter som upplever stark nervositet inför muntliga presentationer.
På Studenthälsans webbsida finns mer information om telefon- och öppettider
samt länk till webbtidboken. Här finns också ljudfiler med avspännings- och
mindfulnessövningar.
su.se/studenthalsan
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Studentkårer och föreningar
Studentkårernas syfte är att företräda studenternas gemensamma intressen. Ett
starkt studentinflytande är viktigt för att ständigt utveckla kvaliteten på utbildningarna vid universitetet. Alla studenter har rätt till att ta del av studentkårernas
stödfunktioner men som medlem i en studentkår får du dessutom tillgång till olika
student- och medlemsrabatter. Studentkårerna organiserar studentinflytandet och
arrangerar också olika sociala aktiviteter.

Vid Stockholms universitet finns tre studentkårer:
1. Stockholms universitets studentkår (SUS)
SUS jobbar aktivt med att företräda studenters intressen genom information,
åsiktsbildning och påverkansarbete gentemot universitet, kommun och landsting
och genom att stödja studentråd som arbetar med studentinflytande på institutionerna. SUS organiserar studenter som arbetar med att påverka universitetet i frågor
som rör hållbarhet, studiemiljö och lika villkor. SUS är också ett nav för informell
kompetensbyggnad, engagemang och sociala aktiviteter. Vår organisation innefattar nästan 30-talet kårföreningar. SUS är din trygghet om du får studierelaterade
problem och representerar dig när beslut fattas av universitetet. Som medlem får
du Campuskortet som ger dig en mängd exklusiva förmåner och studentrabatter
på allt från kurslitteratur och kaffe till kollektivtrafik och träning.
Kårföreningar
Det finns runt 30 olika kårföreningar vid Stockholms universitet med verksamhet
inom allt från entreprenörskap till storbandsjazz. Du kan själv starta en förening
med stöd från Stockholms universitetes studentkår.
Fakultetsföreningar
Det finns även fem fakultetsföreningar bestående av studenter med liknande
studieinriktning, som ordnar gemensamma aktiviteter med allt från pubar och
seminarier till arbetsmarknadsdagar.
sus.su.se

2. Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm (SSAS)
SSAS är kåren för dig som studerar vid institutionen för socialt arbete –
Socialhögskolan, vid Stockholms universitet.
ssas.nu

3. Studentkåren vid Institutionen för Data- och systemvetenskap
(DISK)
DISK är studentkåren för dig som studerar vid vid Institutionen för
data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.
disk.su.se
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Studentmedverkan
Ett starkt studentinflytande är viktigt för att ständigt utveckla och förbättra
kvaliteten på utbildningarna. Därför finns studentrepresentanter tillsatta på alla
nivåer inom universitetets organisation. Därtill arbetar Stockholms universitet tillsammans med studentkårerna för att det ska finnas en bred verksamhet med olika
stödfunktioner, studiesociala aktiviteter, föreningsliv och arbetsmarknadsdagar.
Vill du bli aktiv och påverka din utbildning, studiesituation eller tid på universitetet i övrigt är du alltid välkommen att kontakta studentrådet på din institution eller Stockholms universitets studentkårs studiebevakare för din fakultet.
Mer information om studentmedverkan och alla kontaktuppgifter hittar du på
Stockholms universitets studentkårs webbplats, sus.su.se. Policy och riktlinjer för
studentinflytande vid universitetet finner du i universitetets regelbok.
su.se/regelboken, sus.su.se

Studera utomlands
Under din tid vid Stockholms universitet har du en fantastisk möjlighet att som
utbytesstudent prova på att leva och studera i ett annat land. Du kan läsa kurser
som inte ges vid Stockholms universitet, pröva på en ny akademisk miljö och få
nya perspektiv och infallsvinklar inom ditt ämnesområde. Som utbytesstudent vid
något av universitetets partneruniversitet får du också möjlighet att förbättra dina
språkkunskaper, öka din förståelse för andra länders kultur och skaffa dig internationella meriter och nätverk för ditt framtida arbetsliv.
Utbytesstudier är en del av din utbildning på Stockholms universitet och din
studietid till examen behöver inte bli förlängd. Kurserna du läser utomlands ska
normalt tillgodoräknas i din examen (se Tillgodoräknande). Som utbytesstudent
behöver du inte betala någon terminsavgift till det utländska lärosätet och om du
åker inom vissa utbytesprogram, till exempel Erasmus+ och Nordplus, får du ett
stipendium. Du är också berättigad till studiemedel.
Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet att söka utbytesstudier
på två olika sätt; via din institution eller genom universitetets centrala avtal. De
flesta institutioner har avtal med utländska partnerinstitutioner som är särskilt
intressanta för den egna ämnesinriktningen. På varje institution finns en utbyteskoordinator som du kan ta kontakt med för att prata om dina möjligheter till
utbytesstudier. Du kan också diskutera med institutionens studievägledare. De
centrala avtalen är med utomeuropeiska lärosäten. Om du är intresserad av dessa
möjligheter ska du vända dig till Internationell mobilitet vid Studentavdelningen.
Läs mer om möjligheterna till utbytesstudier på webbsidan.
su.se/utlandsstudier
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Studie- och karriärvägledning, Karriärservice
Allmänna studie- och karriärvägledare
I Studenthuset arbetar allmänna studie- och karriärvägledare som inte är knutna
till några specifika ämnen eller institutioner. De kan ge en övergripande information och vägledning kring universitetets utbildningar, ge svar på frågor angående
högskoleregler, antagningskrav och examensregler. Kanske tvekar du i ditt studieval och vill få hjälp med att klargöra dina tankar och intressen. Då är du välkommen till dem för samtal kring studier, yrkesliv, karriär och arbetsmarknad.
su.se/studievagledning

Studievägledare vid institutionerna
Vid institutionerna finns studievägledare som ger vägledning med direkt anknytning till ditt ämne och dina studier, till exempel information om program och
kurser, schema, utlandsstudier och kurslitteratur. Hos studievägledaren kan du
även diskutera möjligheten att tillgodoräkna dig tidigare akademiska studier.
su.se/institutioner

Karriärservice
Karriärservice erbjuder generella karriäraktiviteter vars syfte är att inspirera och
underlätta övergången till arbetsmarknaden. Genom Karriärservices olika aktiviteter och evenemang i Studenthuset får du som student information om arbetsmarknaden och du kan diskutera frågor kring jobbsökning, anställningsintervjuer,
rekryteringsbehov samt få tips om utformning av CV och ansökningsbrev.
su.se/karriarservice

MyCareer
MyCareer är universitetets jobb- och karriärportal, där du som student kan söka
lediga tjänster som extrajobb, praktik eller exjobb under studietiden och jobb efter
examen. Du kan också anmäla dig till olika karriärevent vid Stockholms universitet.
su.se/mycareer

Arbetsmarknadsdagar
Arbetsmarknadsdagar ordnas av institutioner, fakulteter, fakultetsföreningar
och studentråd. Information om dessa och olika karriärevenemang hittar du på
följande sidor:
Karriärservice

su.se/karriarservice

Studentkåren

sus.su.se

Universitetets studentkalender

su.se/utbildning/studentliv/studentkalender

Universitetets karriärportal MyCareer

su.se/mycareer
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Studieintyg
Uppgifter om dina studier registreras i universitetets studiedokumentationssystem,
Ladok. Du kan själv skapa verifierbara intyg via mitt.su.se (ingångsportal för en
mängd olika IT-tjänster för dig som student) under Mina studier. Du kan välja
mellan resultat- och registreringsintyg och du kan få dem på svenska eller engelska.
För att kunna använda Mina studier behöver du aktivera ditt universitetskonto
(se IT-tjänster). Du kan även få studieintyg genom att vända dig till studentexpeditionen vid kursgivande institution eller till Infocenter i Studenthuset. Om någon
uppgift i Ladok saknas eller är felaktig ska du vända dig till berörd institution. Sammanställning av alla institutioner vid universitetet finns på universitetets webbplats.
su.se/institutioner

Studiemedel
Du som läser på minst halvtid på ett universitet eller högskola kan ansöka om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Studiemedlet består av en bidragsdel
och en lånedel. Om du har studiemedel och ändrar hur många poäng du läser under
terminen ska du alltid kontakta CSN, eftersom det kan påverka dina studiemedel.
csn.se

Studiemiljö
Arbetsmiljölagstiftningen omfattar också studiemiljön vid universitet och högskola. Vid universitetet finns ett övergripande råd för arbetsmiljö och lika villkor,
där Stockholms universitets studentkår finns representerad. Om du har synpunkter eller förslag på hur din studiemiljö kan förbättras bör du vända dig till din
institutions arbetsmiljöombud eller studiemiljöombud. Du kan även höra av dig
till studentkårerna som organiserar studiemiljöombuden. Stockholms universitets
studentkårs samordnare för studiemiljöfrågor är studenternas representant och ser
till att dialogen mellan studenter och universitet i studiemiljöfrågor hålls levande.
Det bästa sättet för dig att påverka och förbättra studiemiljön på universitetet är
genom att bli studiemiljöombud. Som studiemiljöombud likställs du i de flesta fall
med de anställdas skyddsombud och har rätt att begära att problem och brister i
studiemiljön rättas till och att vara med och påverka när det ska göras.
sus.su.se
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Studie- och språkverkstaden
Studie- och språkverkstaden finns till för att stötta dig som är student med din
studieteknik och ditt akademiska skrivande. Vår hjälp är kostnadsfri och det
spelar ingen roll vilket ämne du läser. Vi ger seminarier och föreläsningar i att
skriva akademiskt, studieteknik, att bli en bättre talare, i svenska som andraspråk
samt om appar, datorprogram och tillägg som underlättar dina studier. Vi erbjuder
också individuell handledning inom akademiskt skrivande och studieteknik.
Individuell handledning innebär att du i lugn och ro får möjlighet att diskutera till
exempel studieteknik, akademiskt skrivande eller texter du skriver här vid Stockholms universitet, med en handledare. För dig som vill komma igång eller bli klar
med din uppsats erbjuder vi speciella föreläsningar, skrivgrupper, uppsatskväll och
individuell handledning. Vi finns på plan 1 i Studenthuset, hus Beta.

Academic Writing Service
För dig som skriver på engelska finns Academic Writing Service som ger texthandledning kring alla typer av akademiska texter skrivna på engelska, med målet att
du på egen hand ska kunna vidareutveckla texten. Det kan till exempel handla om
rapporter, uppsatser, PM och hemtentor. Vi har också skrivgrupper för dig som vill
sitta och skriva tillsammans med andra, med stöd av en handledare.
su.se/sprakverkstaden

Studieuppehåll och studieavbrott
Om du tänker avbryta studierna tillfälligt eller helt, är det viktigt att du anmäler
detta till din institution eller programadministration. Om du går på en kurs och
avbryter studierna inom tre veckor efter kursstarten, har du möjlighet att senare
anmäla dig till kursen igen och har en chans att antas på nytt. Avbryter du senare
än tre veckor efter kursstarten, kan du inte antas igen utan måste fråga institutionen om det finns några möjligheter för dig att slutföra kursen. Tidigt avbrott
görs via, minastudier.su.se.
Om du studerar på ett program, kan du ansöka om att få göra ett studieuppehåll
med garanterad plats vid din återkomst. Vilka rutiner som gäller för ansökan får
du veta av din institution. Oftast används särskilda blanketter för detta som du
hittar på institutionens hemsida. För att du ska få fortsätta på programmet vid
uppehållets slut, måste du vid ansökan styrka att du har särskilda skäl för att
göra uppehåll. Sådana kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter (vård av barn, föräldraledighet, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring,
studentfackliga uppdrag).
I beslutet ska det framgå om du behöver anmäla din återkomst vid en viss tid. Om
du har gjort ett uppehåll i studierna utan att i förväg ha ansökt om och beviljats
garanterad plats vid återkomsten, får du bara fortsätta studierna i mån av plats.
su.se/regelboken
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Tentamen och examination
Prövningen av kunskaper kan gå till på olika sätt för olika kurser, till exempel
i form av skrivningar (salstentamen) eller inlämningsuppgifter (hemtentamen,
kan också heta till exempel ”obligatorisk inlämningsuppgift”). Mindre vanligt är
muntlig tentamen. Det kan också finnas kursmoment med obligatorisk närvaro.
Observera att de flesta institutioner kräver att man anmäler sig till tentamen i
förväg. Detta görs exempelvis via Mina studier på, mitt.su.se (ingångsportal för
en mängd olika IT-tjänster för dig som student) eller i en pärm på institutionens
studentexpedition.
En kurs består ofta av flera delar som examineras var för sig. Betygen är målrelaterade och skalan A-F används oftast. Det finns betygskriterier för kursen, som
beskriver vad som krävs för att uppnå de olika betygen. När du godkänts på
kursens alla delar får du ett betyg på kursen. Om du har underkänts på ett kursmoment två gånger av samma examinator, har du rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. Om det finns en begränsning i
hur många gånger du får tentera ett moment ska detta framgå av kursplanen. Ett
betyg kan inte överklagas. Däremot kan examinator ompröva eller rätta ett betyg
under vissa förutsättningar.
su.se/regelboken

Terminsstarten
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 under länken su.se/nystudent sammanställt några viktiga saker
du ska göra och tänka på, samt lite annan information som kan vara bra att veta
när du börjar studera vid Stockholms universitet.
su.se/nystudent

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande innebär att du ersätter en del av din utbildning vid universitetet
med studier du redan har bedrivit. Det kan till exempel gälla en kurs inom ditt huvudområde eller inom ett ämne som ska ingå som breddningsstudier i din examen. En
prövning av ett tillgodoräknande kan gälla både svensk och utländsk högskoleutbildning. Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper samt färdigheter som
du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas. I en generell examen kan oftast kurser från
andra svenska högskolor/universitet ingå utan något särskilt tillgodoräknande. Vill du
inkludera en redan läst kurs i en yrkesexamen måste den ansvariga institutionen först
göra en bedömning. Institutionerna beslutar om tillgodoräknande av tidigare studier
inom sina ämnesområden, inklusive utländsk utbildning och utbytesstudier. Kontakta
studievägledningen på berörd institution för mer information. Kontakta Examensenheten på Studentavdelningen då du vill tillgodoräkna utlandsstudier som övriga
kurser (breddningsstudier) i en generell examen på grundnivå. E-post: transfer@su.se.
su.se/examen
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Tolkservice
Du som studerar vid universitetet och har behov av teckenspråkstolkning, skrivtolkning eller dövblindtolkning erbjuds tolkservice i alla studierelaterade situationer, t ex föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Samtidigt som du ansöker
till universitetet anmäler du ditt behov av tolk till Studentavdelningen. För att få
mer information är du välkommen att ta kontakt med Studentavdelningens tolksektion, via e-post, tolksamordning@su.se.
su.se/utbildningstolkning

Vilrum
Vilrum finns i Södra huset, hus B, E och F, samtliga på plan 4. De bokas genom ett
besök hos Lokalservices reception i rum B379, Södra huset. I Studenthuset finns
ett vilrum som nås genom kontakt med Infocenter.

Öppettider
Universitetets öppettider är:
•
•
•

Måndag–torsdag 6.30–22.00
Fredag 6.30–20.00
Lördag–söndag 8.00–18.00

Öppettider för specifika byggnader eller funktioner, studentkår och matställen
finns att finna på respektive webbplats samt även anslaget på de fysiska platserna.

Överklagande
Om du inte är nöjd med ett beslut som har fattats av Stockholms universitet, kan
du vända dig till den person eller den institution alternativt enhet som fattat beslutet om du vill få det omprövat. Du kan även i vissa fall överklaga beslutet till en
högre instans. I många ärenden är det Överklagandenämnden för högskolan som
tar ställning i ditt fall. De prövar dock bara vissa typer av ärenden. Exempelvis
kan man överklaga beslut om att en sökande inte uppfyller behörighetskraven till
en utbildning, beslut om tillgodoräknande av kurs, avslag på begäran att få examensbevis, beslut att inte bevilja anstånd med studierna för den som är antagen
och beslut om att inte få återuppta studierna efter studieuppehåll. Betygsbeslut går
inte att överklaga. Hur du ska göra för att överklaga ett beslut ska framgå av det
skriftliga beslut du fått av universitetet.
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facebook.com/stockholmuniversity
twitter.com/Stockholm_Uni
instagram.com/stockholmuniversity
youtube.com/StockholmUniversity
linkedin.com/edu/school?id=17106

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

