
Varmt välkommen till Barn och
ungdomsvetenskapliga
institutionen!

Du har blivit antagen till kursen Att
möta barn och ungdomar i svåra
livssituationer, UB120F, VT 2020. 
 
För att påbörja kursen måste du
aktivera ditt studentkonto och registrera
dig. Om du inte gör det förlorar du
din plats.

 

 

december 2019     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 

Välkommen till "Att möta barn och ungdomar i
svåra livssituationer" !

REGISTRERA DIG FÖR ATT BEHÅLLA DIN PLATS!

 

07
 

januari
 

Aktivera ditt studentkonto
 
1. Aktivera ditt studentkonto genom att gå till http://su.se/aktivera
och följ anvisningarna.
Kontot kan aktiveras tidigast 7 januari.  

 

07-13
 

januari  

Registrera dig för att behålla din plats
1. Gå till mitt.su.se
2. Klicka på "mina studier"
3. Klicka på fliken "Aktuell utbildning"
4. Klicka på knappen " Registrering" för den aktuella kursen, Att möta
barn och ungdomar i svåra livssituationer
5. Klicka på "Registrera mig"

KURSINTRODUKTION

 

23  
Kursintroduktion

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=7324&e=[email]&r=[field1]&h=195C4CFFC2A95F19B85218274E34B1F1
http://su.se/aktivera
http://mitt.su.se/


Introduktionskurs för studenter
med funktionsnedsättning inkl.
dyslexi - augusti 2019

Tider och program för
informationsträffen, introduktionskursen
samt annan information finns på
www.su.se/funktionsnedsattning.
  
Anmälan: studentstod@su.se.

Studenter med behov av särskilt
stöd

Om du behöver stöd under din
utbildningstid på grund av varaktig
funktionsnedsättning har du som
student möjlighet att ansöka om särskilt
pedagogiskt stöd.
 
Läs om hur du ansöker här.

 

mars
Kl: 15.00-17.00
Sal: BUV 110, Frescati backe, ingång Svante Arrhenius väg 21A
 
Alla seminarier i kursen är obligatoriska, frånvaro vid
seminarium ska kompletteras.
Vid frånvaro vid kursintroduktionen kontakta
kursadministratör.

VAL AV SEMINARIEGRUPP

I kursen kommer man att delas in i olika seminariegrupper. Information om det
kommer inom kort.

STUDIEINFORMATION
 
Mitt SU

mitt.su.se är en portal med länkar till flera tjänster som du kommer att behöva under
studietiden. Där kan du:

Se dina betyg
Skapa intyg
Se ditt schema
Fylla på ditt universitetskort för utskrift/kopiering
Hitta länk till läroplattformen Athena
Ansluta till trådlöst nät (Eduroam)

Kurshemsida
Alla kurser vid Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen har en egen
kurshemsida där du senast fyra veckor innan kursstart finner viktig information om
kursen så som kursplan, schema, litteraturlista, kursbeskrivning, samt information
om kursansvarig.
Länk till kurshemsida

Kurslitteratur
På kurshemsidan finner du kurslitteraturlistan. Biblioteket vid Stockholms universitet
har samlat många tips på deras hemsida som kan vara till hjälp när du ska hitta
kurslitteratur.

Hitta kurslitteraturen

Förstå litteraturlistan
 
 
Athena
Under kursen kommer vi att använda oss av läroplattformen Athena.

STUDIETEKNIK OCH SÄRSKILT STÖD

KONTAKT

Kursansvarig
Linnéa Bruno
linnea.bruno@buv.su.se
Vid frågor som gäller kursens innehåll, kurslitteratur, examinationer etc kontaktar du
Linnéa .

http://www.su.se/funktionsnedsattning.
mailto:studentstod@su.se
https://www.buv.su.se/utbildning/studieinformation/studera-med-s%C3%A4rskilt-pedagogiskt-st%C3%B6d
http://mitt.su.se/
https://www.buv.su.se/utbildning/kurshemsidor/kurshemsidor-frist%C3%A5ende-kurser/att-m%C3%B6ta-barn-och-ungdomar-i-sv%C3%A5ra-livssituationer-7-5-hp-1.196596
https://www.su.se/biblioteket/guider/guider/hitta-kurslitteraturen-1.300713
https://www.su.se/biblioteket/guider/guider/hitta-kurslitteraturen-1.300713
mailto:linnea.bruno@buv.su.se


 
 
Vid administrativa frågor gällande t ex: antagning, registrering och schema kontaktar
du malin.vestin@buv.su.se

Mer information se kurshemsidan.

 

Besöksadress:
Frescati Backe, Svante Arrhenius väg 21A
Hitta till oss
 
Kontakt
Studentexpedition
E-post: studentexpedition@buv.su.se
 
_______________________________
Redaktör: Studentexpeditionen, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
_______________________________
Fotograf: Niklas Björling & Björn Dalin
Redaktör: Studentexpeditionen, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
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