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Specialpedagogiska institutionen  

  Stockholm 2019 

 

Till dig som är antagen till Specialpedagogprogrammet: 

Välkommen till kursen UQ2SPP – Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser, (30 

hp), 100%  

Termin: VT19 

 

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: UQ2SPP, 100%

OBS! För att påbörja dina studier VT19 måste du vara registrerad på din kurs. Du 
registrerar dig via Webbregistrering (webbregistreringsperiod 7:e - 13:e januari 
2019). 

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 VT19.
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Har du problem med din registrering? 

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig förrän du styrkt din behörighet. Det 

gör du till Specialpedagogiska institutionen. Kontakta studentexpedition@specped.su.se 

senast sista dagen för registrering. Ange ditt personnummer samt vilken kurs det gäller.  

Om du får andra problem med din registrering, kontakta studentexpedition@specped.su.se 

senast sista dagen för registrering. Ange ditt personnummer samt vilken kurs det gäller.  

Registreringen är öppen mellan den 7:e och den 13:e januari 2019. 

 

 
Övrigt:  

På mitt.su.se hittar du länkar till lärplattformen, mina studier, kontohantering för ditt SU-

konto, hur du ansluter till eduroam (WiFi) med mera.  

Tidigt avbrott på kurs (senast 3 veckor efter kursstart)  

Vanliga studentfrågor 

Hitta till oss 

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

 

 

Välkommen till kursen! 

 

Kursansvarig lärare: 

Bozena Hautaniemi              bozena.hautaniemi@specped.su.se 

Kursadministratör:  

Lini Yin Olofsson                 lini.yin-olofsson@specped.su.se 
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