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Kurspaket Svenska som andraspråk III
med didaktisk inriktning

BEKRÄFTA DIN PLATS

1. Tacka ja till din plats

Om du vill behålla din plats på kursen måste du först tacka ja till din plats senast den
26 juli 2019 på antagning.se »

2. Aktivera ditt universitetskonto

Om du inte har studerat vid Stockholms universitet tidigare måste du dessutom
aktivera ditt universitetskonto på su.se/aktivera så att du får ett användarnamn och
lösenord. Välj alternativet Antagning.se och logga in med ditt personnummer och det
lösenord du använder till antagning.se
 
Du kan aktivera ditt universitetskonto tidigast den 6 augusti.

3. Registrera dig

6-20

AUG
 

Inför kursstart måste du också registrera dig på höstterminens två
kurser. För att registrera dig loggar du in på student.ladok.se med ditt
universitetskonto. Registreringen är öppen 6-20 augusti. Om du inte
registrerar dig i tid förlorar du din plats på kursen!

Antagen med villkor?
Om du är antagen med villkor måste du mejla sva@su.se senast den 19 augusti. 

KURSINFORMATION

Kurspaket Svenska som andraspråk III ges på halvfart distans och löper över två
terminer. Under höstterminen läser du de två kurserna nedan. Under vårterminen
2020 skriver du uppsats.
 
Teori och metod i andraspråksforskning, 7,5 hp »
Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, 7,5 hp »
 
Scheman, kursplaner och litteraturlistor hittar du på länkarna ovan.
 
Information om att studera på distans finns på su.se/sva/distans »

Lärplattformen Athena

När du har registrerat dig får du tillgång till dina kurser på Stockholms universitets
nya lärplattform Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.
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KURSSTART

9

SEP
 

Kurspaket Svenska som andraspråk III ges på halvfart distans med ett
fåtal obligatoriska campusträffar. Den första campusträffen äger rum
måndagen den 9 september.
 
Ett samlat schema för höstterminen hittar du här »

KONTAKT

Hör gärna av dig om du har några frågor!
 
Kontaktuppgifter och öppettider »

Josefin Bloch
Studievägledare

www.su.se/sva
 
sva@su.se
 
Studera med funktionsnedsättning
 
Checklista för en lyckad terminsstart

Foto: Agneta Hollström, Nikas Björling.
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