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Välkommen till Stockholms  
universitet!
Nu börjar en ny och spännande tid för dig som valt att 
studera vid Stockholms universitet. Onsdagen den 21 
januari är du välkommen till vår Välkomstdag i Aula 
Magna. Den är till för att du som är ny student vid 
Stockholms universitet ska få en första inblick i studierna, 
studentlivet och den bjuder på värdefull information och 
tips — se programmet på andra sidan!

Kom och besök våra utställare
I foajén i Aula Magna kan du träffa och lära känna rep-
resentanter från Stockholms universitets studentkår och 
över 50 olika fakultets- och kårföreningar. Du kan också 
prata med studievägledare, personer från IT-avdelningen, 
universitetsbiblioteket, Studie- och språkverkstaden, 
Studenthälsan och många fler.

Daniel Barker – prisbelönad  
och uppmärksammad lärare 
Lyssna till en inspirerande föreläsning av Daniel Barker, 
gymnasieläraren som vunnit Kungliga Vetenskapsaka-
demiens pris för sin undervisningsteknik ”the Flipped 
Classroom” (det omvända klassrummet). Via inspiration 
från USA och enkla tekniska hjälpmedel ändrade han 
fokus på sin undervisning, lyckades frigöra lektionstid 
till mer enskilt elevstöd och vann därmed också en mer 
jämlik läroprocess. Daniel berättar vad studierna har 
betytt för honom och tipsar om hur man på bästa sätt 
kan ta tillvara på studietiden och nå sina mål. Daniel är 
alumn från Stockholms universitet och arbetar idag som 
gymnasielärare i matematik och fysik vid Norra Real. 

Studentkårens välkomstvecka och guidade turer

Den 19-23 januari pågår studentkårens välkomstvecka. Aktiviteter arrangeras av Stockholms  
universitets studentkår, kårföreningar och andra organisationer vid Frescati. Passa tex på att 
lära dig hitta på universitetsområdet. Studentkåren leder de mycket populära guidade turerna 
måndagen den 19 januari klockan 11.00 och 13.00. Turerna startar vid entrén till Aula Magna och 
avslutas i Studenthuset där du träffar Studie- och karriärvägledningen. 

Du hittar hela programmet för välkomstveckan på: sus.su.se/valkomstveckan

Lär känna ditt bibliotek 

Satsa en timme på bibliotekets introduktions-
visning torsdag 22 januari kl 12.00 eller 14.00. 
Du får en presentation av bibliotekets  
tjänster och lära dig att söka, beställa och låna 
litteratur. Besöket avslutas med en guidad tur i 
huvudbiblioteket.  

11.30-
12.00

Kårsdraget och Kårsetten – fartfylld show med dans, sång och musik inleder
Kårsdraget är Stockholms universitets student- och showorkester. Sedan 1958 har de 
bjudit på musikalisk underhållning med glimten i örat. 

Stora hörsalen

12.00-
12.20

Välkommen till Stockholms universitet
Prorektor Hans Adolfsson och studentkårens vice ordförande Anna Wallgren hälsar dig 
välkommen till Stockholms universitet. 

Stora hörsalen

12.20-
12.40

Daniel Barker – tidigare student vid universitetet berättar 
Daniel berättar vad studierna har betytt för honom och tipsar om hur man på bästa 
sätt kan ta tillvara på studietiden.

Stora hörsalen

12.40 -
13.00

Paus med mingel och mässa Foajén

13.00-
13.40

Hur klarar jag studierna?
Rodi Fagerström föreläser om studievanor och studieteknik. Information om 
Studie- och språkverkstaden samt Academic Writing Service.

Stora hörsalen

13.40-
14.25

Allt du behöver veta som ny student 
IT-avdelningen, Universitetsbiblioteket och Studentavdelningen informerar om  
sina tjänster. 

Stora hörsalen

14.25-
14.45

Engagera dig i en fakultetsförening
Representanter från universitetets fakultetsföreningar berättar vad en fakultets-
förening gör och hur du kan engagera dig i en sådan.

Stora hörsalen

15.00-
15.30

Att studera med funktionsnedsättning
Information om stöd och hur du kan få tillgång till det, av Anna Göthner, samordnare 
för studenter med funktionsnedsättning, och Elisabeth Åman, dyslexipedagog. 

Spelbomskan 
(seminarierum 
i Aula Magna,  
våning 7)

Program Aula Magna

Avsluta med pubkväll 

När programmet i Aula Magna är slut för 
dagen bjuder fakultetsföreningarna in alla nya 
studenter till en pubkväll på fakultetspubarna 
runt om på Frescati. 

För vägbeskrivning och öppettider se:  
sus.su.se/pubkvall

Daniel Barker. Foto: Eva Enarsson.

Några av utställarna i foajén under förra 
årets Välkomstdag.
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Avsändare: ISY AB, Furuviksringen 10, SE-302 44 Halmstad
Returadress: Studentavdelningen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Sverige
Porto Betalt

Välkomstdagen

Datum: Onsdag 21 januari, kl. 11.30 – 15.30

Plats: Aula Magna, Frescati

Hitta: Med tunnelbana åker du röda linjen mot Mörby Centrum. 
 Kliv av vid hållplats Universitetet. 

 Med buss åker du buss 40, 540 eller 670. Kliv av vid hållplats  
 Universitetet Norra. 

 Åker du bil finns parkeringsplatser vid Södra huset. 

 Taxiangöring (Stockholms universitet nr. 6) finns vid Aula Magnas   
  taxientré. Adressen är Frescativägen 6.

 Tillgänglighet: Innanför taxientrén, Frescativägen 6, finns hiss till   
 lokalerna i Aula Magna, alternativt finns ingång genom Allhuset,   
 hiss en trappa upp, entré via Bistron.

Kartor över universitets områden finns på: su.se/kartor. 

Ladda gärna ned mobilappen Stockholms universitet guide till din Smartphone. 

Studentavdelningen
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B

Telefon: 08-16 20 00, e-post: studentavdelningen@su.se


