
En lyckad 
terminsstart
En guide för dig som börjar studera vid 
Stockholms universitet höstterminen 2012

Terminstid 3 september – 20 januari



Checklista vid terminsstart
Följ dessa steg för att bli registrerad och få tillgång 
till universitetets it-tjänster.

Universitetskontot
Du måste ha ett universitetskonto för att kunna använda:

Mitt universitet 
Stockholms universitets gemensamma portal som 
har webbadressen: mitt.su.se. Här läser du e-post, 
anmäler dig till tentor, redigerar din kontaktinfor-
mation, ser betyg från Ladok och sammanställer 
studieintyg och registreringsbevis. 

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

Studentdatorer och det trådlösa nätverket
Använd de centrala studentdatorsalarna med 
datorer i Windowsmiljö eller surfa med din med-
havda dator på det trådlösa nätverket som finns på 
ett flertal ställen på Frescati. Båda ger dig möjlighet 
att använda den gemensamma utskriftstjänsten. 

Bibliotekets tjänster
När du har registrerat dig på din institution, samt 
aktiverat universitetskonto och universitetskort, 
får du full tillgång till bibliotekets alla tjänster. Via 
webbplatsen www.sub.su.se kan du söka informa-
tion, förnya dina lån, använda e-resurser hemifrån, 
ställa dig i kö till utlånad litteratur, boka grupprum 
etc. Se till att registrera dig på din institution och 
hämta ut ditt universitetskort i god tid.  

Universitetskortet 
Ett universitetskort måste du ha för att kunna 
låna böcker på universitetsbiblioteket samt för 
att kopiera/skriva ut/skanna på den gemensamma 
utskriftstjänsten. När du aktiverar ditt konto laddas 
det med tio kronor som du kan använda via univer-
sitetskortet för ovanstående tjänster. Du kan sedan 
fylla på kontot med mer pengar på mitt.su.se. 
När du aktiverar universitetskontot väljer du också 
vilken adress du vill att kortet ska skickas till via 
posten. Kontrollera samtidigt att universitetet har 
rätt postadress till dig på mitt.su.se.

För hjälp med IT-frågor: 
www.support.it.su.se
helpdesk@it.su.se, 08-16 1999
Helpdesk i datorsalen Lantis. 

Välkommen till Stockholms universitet hösten 2012!  
När du tackat ja till din antagningsplats och det praktiska kring terminsstarten är ordnat 
kan du börja fokusera på studierna på riktigt. Därför följer här en guide till de viktigaste 
stegen för att påbörja studierna och livet som student.

Aktivera ditt universitetskonto och beställ 
universitetskortet på www.su.se/aktivera

Registrera dig på den institution du ska läsa 
vid med inloggningsuppgifterna du får vid 
kontoaktiveringen på mitt.su.se under mina 

studier. Observera att undantag från webb- 
registreringen kan förekomma, se välkomst-
brevet du får av din institution.

Om du vill, gå med i en av Stockholms 
universitets fyra studentkårer.
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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. 
Om du inte vet vad din institution heter kan du ta 
reda på det genom att på www.su.se söka fram den 
kurs eller det program du ska studera och sedan 
klicka på Länk till utbildningens webbsida. 
Annars hittar du dem här: www.su.se/institutioner.

Universitetsbiblioteket
På Stockholms universitetsbiblioteks webbplats 

www.sub.su.se hittar du all information om lån, 

öppettider, e-resurser, service och all annan verksam-

het på huvudbiblioteket och de åtta filialbiblioteken. 

Huvudbiblioteket ligger vid Frescati i anslutning till 

Södra huset. För att använda bibliotekets tjänster 

behöver du ditt universitetskonto och universitets-

kortet, samt vara registrerad på din institution. 

Torsdagen den 13 september samt måndagen den 

17 september kan du gå på en av huvudbibliotekets 

introduktionsvisningar, välj mellan klockslagen 

12 eller 14 båda dagarna. Du får en presentation 

av bibliotekets tjänster och lär dig bland annat att 

söka, beställa och låna litteratur. Besöket tar ca 55 

minuter och avslutas med en guidad tur.

Studentcentrum 
Studentcentrum är en samlingsplats för univer-
sitetets stöd till studenter och ligger i Södra huset på 
Universitetsvägen 10-14 i hus A på plan 2, 3 och 4. 

På Studentcentrum möts du på plan 4 av Studie- 
informationsdisken dit du kan vända dig om sådant 
som rör dina studier, till exempel antagning, studie-
vägledning, utlandsstudier, studenthälsa, studera 
med funktionsnedsättning, likabehandling, examen, 
språkstöd och mycket mer. Studieinformations-
disken hjälper dig vidare med vem som kan svara på 
dina frågor.

Disken är öppen måndag, onsdag, torsdag kl 10-15 
samt tisdag kl 10-18 och fredag kl 10-13.

Studentkårer
Medlemskap i en studentkår är frivilligt men tänk 
på alla rabatter, erbjudanden och allt stöd du kan 
få genom ett medlemskap. Dessutom anordnar 
kårerna nyttiga och roliga events. Vid Stockholms 
universitet finns fyra studentkårer, en stor och tre 
mindre lokala institutionskårer:

Stockholms universitetskår (SUS)
SUS arbetar för att förbättra din studiemiljö och 
vardag som student. SUS är din trygghet och 
representerar dig överallt där beslut fattas av 
universitetet. Starkt studentinflytande är viktigt för 
att ständigt utveckla kvaliteten på utbildningar vid 
universitetet. 

SUS arbetar dessutom för att skapa gemenskap 
på Frescati 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 kurslitteratur och kaffe till kollektiv-
trafik och träning. Läs mer om SUS, din studentkår, 
på www.sus.su.se.

  

Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm (SSAS) 
www.sveaplanet.se.

Studentkåren vid Institutionen för journalistik, 
medier och kommunikation (Studentkåren JMK)
www.jmkstudent.se.

Studentkåren vid Institutionen för data- och system-
vetenskap (DISK) www.disk.su.se.

Har du en funktionsnedsättning? 
Kontakta då Studentcentrum i god tid för stöd: 
www.su.se/funktionsnedsattning  

Och kom gärna på informationspasset på 
Välkomstdagen den 12 september.



Hitta till universitetet

Frescati
Tunnelbana till Universitetet med röda linjen
Buss 40 eller 70, hållplats Universitetet Södra och Norra
www.su.se/kartor

Studentcentrum
Besökadress: Universitetsvägen 10, Södra huset, hus A, plan 3 och 4
Telefon: 08-16 20 00, e-post: studentavdelningen@su.se

   Välkomstdagen

        Onsdagen den 12 september, 
        kl 12-16 i Aula Magna

        Mer information: www.su.se/student/valkomstdagen


