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Specialpedagogiska institutionen  

  Stockholm 2017-12-20 

 

Till dig som är antagen till kursen: 

UQ202U – Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, (7,5 hp), VT18 

Välkommen till VT18 på Specialpedagogiska institutionen!  

Inför terminsstarten behöver du: 
 

 
 

    

Läs mer information om din kurs på nästa sida>>> 
 

 

1

•Om du har glömt lösenord till ditt studentkonto kan du beställa ett nytt på denna 
sida https://aktivera.su.se/. 

2

•Registrera dig på kursen på https://minastudier.su.se/ KURSKOD: UQ202U
Webbregistreringen är öppen mellan 8:e och 14:e januari 2018.
OBS! För att kunna påbörja dina studier VT18 måste du vara registrerad på  
kursen.

3    

• Logga in på lärplattformen Mondo och ta del av information om litteratur och 
anvisningar inför kursstart. 
Inloggningen sker med ditt universitetskonto. För att kunna logga in på Mondo 
måste du vara registrerad på kursen för VT18.
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Viktig information om din kurs:  

        

Kursen pågår i 9 veckor på distans från 15 januari till 19 mars och är indelad enligt 

följande: komma igång (2 veckor), temaperioder (3ggr 2 veckor), färdigställande av 
tentamen (1 vecka).  
 

Under kursen finns två fysiska träffar; den första tre veckor in på kursen den 2 februari och 
den andra mot slutet av kursen den 9 mars. Båda gångerna pågår träffarna kl. 09.00-16.00. 

       

 

Kursansvarig lärare: 

Judit Simon, judit.simon@specped.su.se 

Kursadministratör:  

Lis Ohlgren, lis.ohlgren@specped.su.se 

Hitta till oss:  

Länk till karta och vägbeskrivning 

OBS! Schema, litteraturlista och kursplan hittar du på kurshemsidan.  

Kan du inte registrera dig? 
 
Om du får problem med din registrering, kontakta lis.ohlgren@specped.su.se innan sista dagen 

för registrering. Ange ditt personnummer samt vilken kurs det gäller.  

 

 

Webbregistreringen är öppen mellan den 8:e och 14:e januari 2018. 

 

Annat som kan vara bra att veta:  

Tidigt avbrott på kurs (senast 3 veckor efter kursstart) 

Vanliga studentfrågor 
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