
Ny design för ingångssidan utbildning på su.se och su.se/english

• Innehållet är detsamma.
• Delvis ny design som underlättar för besökaren.
• Delvis ny struktur:

• Innehållsboxarna samlas nu redan på ingångssidan.
• Varje innehållsbox (=innehållstema) har fått en egen sida som det går att länka till.
• Innehållet i en artikel visas högre upp i högerspalten. 



Ingångssida
Toppytan
Vänster: knappar som länkar till avsnitt på sidan.
Höger: knappar till den digitala utbildningskatalogen: intresseområdessidan och utbildningssöket.

Studentresan
Visas som avsnitt på sidan med relevanta innehållsboxar som leder till vidare läsning. Vissa boxar är relevanta för flera 
steg i studentresan och visas därför i mer än ett avsnitt.

Innehållsboxar
Boxarna samlar länkar till artiklar efter olika innehållsteman. Det går att klicka både på rubrik – som leder till en s.k. 
genomgångssida som visar mer information om artiklarna i boxen – och på direktlänk till artiklarna.

Puffar och banners
• Tredelad yta överst, för aktuell information.
• Tre breda banners som delar av avsnitten för studentresan. Information och inspiration som ligger kvar längre i tid.

Nyhets- och kalenderlistor
Visar de 4 översta artiklarna i nyhets- och kalenderlistorna för utbildning, med länk till samlade nyheter och 
evenemang. Filter kommer att tillkomma längre fram (ovanför listorna).



 Stockholms universitet

Utbildning

EN LYCKAD START

Aktivera ditt universitetskonto

Registrera dig

Välkomstaktiviteter

Hitta på campus

Scheman

Studenthandboken

EXAMEN

Ansök om examen

Digitala examensbevis

Examensregler

Tillgodoräknande

Frågor och svar

BLI ALUMN

Gå med i alumnnätverket

Möt våra alumner

VILL STUDERA

UNDER UTBILDNINGEN

EXAMEN OCH KARRIÄR

SOCIAL MEDIA

Mitt universitet 

Biblioteket 

Studentkåren

Medarbetarwebben 

Institutioner 

Lediga jobb 

Press 

Mitt universitet 

Biblioteket 

Studentkåren

GENVÄGAR

Fler kontaktuppgifter 

Öppettider 

Om webbplatsen och Cookies

Universitetsvägen 10 A, Stockholm 

Telefon: 08-16 20 00 

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Vill du studera vid Stockholms universitet?  
Här hittar du information om ansökan och annat du behöver veta inför dina studier.

Är du ny vid Stockholms universitet?  
Här nns all praktisk information som du behöver inför terminsstart.

Studerar du redan vid Stockholms universitet?  
Här hittar du information som du kan ha nytta av under din studietid.

Börjar du närma dig slutet av din utbildning?  
Här kan du läsa om examen, jobb och karriär. Samt om vår alumnverksamhet.

NY STUDENT

KALENDER

KALENDER

Skrivgrupp för studenter med svenska 
som andraspråk

Har du svenska som andraspråk? Att delta i en 
skrivgrupp är ett utmärkt tillfälle att utveckla ditt 

JANUARI

27

KALENDER

Skrivgrupp för studenter med svenska 
som andraspråk

Har du svenska som andraspråk? Att delta i en 
skrivgrupp är ett utmärkt tillfälle att utveckla ditt 

FEBRARI

JANUARI

13

27

KALENDER

Skrivgrupp för studenter med svenska 
som andraspråk

Har du svenska som andraspråk? Att delta i en 
skrivgrupp är ett utmärkt tillfälle att utveckla ditt 

JANUARI

27

KALENDER

Skrivgrupp för studenter med svenska 
som andraspråk

Har du svenska som andraspråk? Att delta i en 
skrivgrupp är ett utmärkt tillfälle att utveckla ditt 

JANUARI

27

Filter 1 Filter 2 Filter 3 Filter 4

DIN HÄLSA

Studenthälsan

Vid allvarlig händelse

Studentförsäkring

DIN HÄLSA

Studenthälsan

Vid allvarlig händelse

Studentförsäkring

IT FÖR STUDENTER

Datorsalar och skrivare

IT-support

Säkerhetstips för studenter

Tillgång till trådlöst nätverk

Studie- och stödsystem

Licenser och program

På de här sidorna guidar vi dig till rätt information  
- från ansökan fram till examen och karriär.

Studera hos oss
Sök direkt bland våra kurser och program eller hitta din 
utbildning via vår ämnesguide.

Hitta din utbildning

EXAMEN OCH KARRIÄR

NY STUDENT

UNDER UTBILDNINGEN

VILL STUDERA

NYHETER KALENDER Sök kurser och program

Stockholm capital of Sweden 

Träna på campus 

Öppet hus 11 mars 2020 

Lär dig mer om universitetslivet i storstaden

Löpning, simhopp, simning, tennis. yoga med mera!

Kom och träffa oss!

Studie- och karriärvägledning

Bygg din egen examen

Karriärevenemang

Vanliga frågor om studier och 
studieval

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING ANMÄLAN OCH ANTAGNING

Behörighet, urval och 
antagningsstatistik

Från anmälan till antagning

Högskoleprovet

Utbildningsnivåer

Viktiga datum

STUDERA VID UNIVERSITETET

Terminstider och periodindelning

Stipendier

Studera med funktionsnedsättning

Studie- och språkverkstaden

Dina rättigheter och skyldigheter

TRÄFFA OSS

Möt våra studenter

Möt våra lärare

Möt våra alumner

Skol- och studiebesök

Utbildningsmässor

Öppet hus

Bli inspirerad!

Kortare utlandsvistelse

Skriva uppsats utomlands

Utbytesstudier

Utlysningar

Praktik utomlands

STUDERA UTOMLANDSLIVET SOM STUDENT

Kårer och föreningar

Studentbostäder

Studenthuset

Träna på campus

Varför Stockholms universitet?

LÄRARUTBILDNING

Varför bli lärare? 

Hur kan man bli lärare? 

För dig som är lärarstudent 

VFU

Så här funkar LU

Kompetensutveckling

NYHETER

Utbildning

Antalet antagna till SU ökar med åtta 
procent efter andra urvalet

Efter andra urvalet står det klart att antalet 

antagna till Stockholms universitet ökar med åtta 

procent jämfört med förra året…      

2019-12-19

Hälsa Utomlands Min etikett

Antalet antagna till SU ökar med åtta 
procent efter andra urvalet

Efter andra urvalet står det klart att antalet 

antagna till Stockholms universitet ökar med åtta 

procent jämfört med förra året…      

2019-12-19

Min Min etikett Min etikett

Antalet antagna till SU ökar med åtta 
procent efter andra urvalet

Efter andra urvalet står det klart att antalet 

antagna till Stockholms universitet ökar med åtta 

procent jämfört med förra året…      

2019-12-19

Min Min etikett Min etikett

Antalet antagna till SU ökar med åtta 
procent efter andra urvalet

Efter andra urvalet står det klart att antalet 

antagna till Stockholms universitet ökar med åtta 

procent jämfört med förra året…      

2019-12-19

Min Min etikett Min etikett

Forskning Studenthälsan Filter 4

Ta reda på vilken typ av examen och 
studier som erbjuds och när du ska 

ansöka.

SÅ ANSÖKER DU  
TILL VÅRA UTBILDNINGAR

Klicka här för att ser wildscreen format

INTERVJU

Kom och träffa oss den 28 februari

STUDIE- OCH  
KARRIÄRVÄGLEDNING 

Upptäck dina kompetenser

Träffa oss den 18 mars

Alla våra ämnen 

Studie- och karriärvägledning

Bygg din egen examen

Karriärevenemang

Vanliga frågor om studier och 
studieval

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING

Studie- och karriärvägledning

Bygg din egen examen

Karriärevenemang

Hitta jobb och praktik

Tips från studie- och karriärvägledarna

Stöd till dig som har en idé

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING

LIVET SOM STUDENT

Kårer och föreningar

Studentbostäder

Studenthuset

Träna på campus

Studieplatser

STUDERA VID UNIVERSITETET

Terminstider och periodindelning

Stipendier

Studera med funktionsnedsättning

Studie- och språkverkstaden

Dina rättigheter och skyldigheter

Biblioteket 

STUDERA VID UNIVERSITETET

Terminstider och periodindelning

Stipendier

Studera med funktionsnedsättning

Studie- och språkverkstaden

Dina rättigheter och skyldigheter

Biblioteket 

Bli inspirerad!

Kortare utlandsvistelse

Skriva uppsats utomlands

Utbytesstudier

Utlysningar

Praktik utomlands

STUDERA UTOMLANDSLIVET SOM STUDENT

Kårer och föreningar

Lärplattformen Athena 

Studentbostäder

Studenthuset

Träna på campus

Studieplatser

IT FÖR STUDENTER

Datorsalar och skrivare

IT-support

Säkerhetstips för studenter

Tillgång till trådlöst nätverk

Studie- och stödsystem

Licenser och program

LÄRARUTBILDNING

Varför bli lärare? 

Hur kan man bli lärare? 

För dig som är lärarstudent 

VFU

Så här funkar LU

Kompetensutveckling

Studie- och karriärvägledning

Bygg din egen examen

Karriärevenemang

Hitta jobb och praktik

Tips från studie- och karriärvägledarna

Stöd till dig som har en idé

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING

FORSKNING OM UNIVERSITETETUTBILDNING



Genomgångssida

Visar innehållet i en box
Med rubriker, beskrivande texter och bilder.
Länkar till artiklarna som hör till boxen.

Utvald läsning
Artikelpuffar längst ner på sidan med relaterad information.
Dessa följer med till artikelsidorna som hör till innehållsboxen.

Studentresan
Ligger längst ner på sidan.



Stockholm universitet Utbildning

Studera vid universitetet

Vill du studera vid Stockholms universitet?  
Här hittar du information om ansökan och annat du behöver veta inför dina studier.

Terminstider och periodindelning

Studera med funktionsnedsättning

Studie- och språkverkstaden

Dina rättigheter och skyldigheter

Stipendier

Läsåret är indelat i två terminer som i sin tur är indelade i två 
perioder och fyra terminsdelar. Här ser du datum för terminer samt 
periodindelning.

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för 
personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att alla 
studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Studie- och språkverkstadens uppdrag är att bidra till att så många 
studenter som möjligt självständigt klarar av sina studier och når 
goda studieresultat, oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi 

Här har vi samlat information om några av de viktigaste 
rättigheterna och skydligheterna du har som student. 

Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du 
ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Här 
hittar du information om de stipendier som vi utlyser. 

Antalet antagna till SU ökar med åtta 
procent efter andra urvalet

Efter andra urvalet står det klart att antalet antagna 

till Stockholms universitet ökar…      

Antalet antagna till SU ökar med åtta 
procent efter andra urvalet

Efter andra urvalet står det klart att antalet antagna 

till Stockholms universitet ökar…      

Antalet antagna till SU ökar med åtta 
procent efter andra urvalet

Efter andra urvalet står det klart att antalet antagna 

till Stockholms universitet ökar…      

UTVALD LÄSNING

FORSKNING OM UNIVERSITETETUTBILDNING

SOCIAL MEDIA

Mitt universitet 

Biblioteket 

Studentkåren

Medarbetarwebben 

Institutioner 

Lediga jobb 

Press 

Mitt universitet 

Biblioteket 

Studentkåren

GENVÄGAR

Fler kontaktuppgifter 

Öppettider 

Om webbplatsen och Cookies

Universitetsvägen 10 A, Stockholm 

Telefon: 08-16 20 00 

STOCKHOLMS UNIVERSITET

VILL STUDERA UNDER UTBILDNINGEN NY STUDENT EXAMEN OCH KARRIÄR



Artikelsida

Rubriker på sidan
Visas i en box i högerspalten som nu är flyttad längre upp i högerspalten.

Utvald läsning
Artikelpuffar längst ner på sidan med relaterad information.
Dessa följer med från sidan med innehållsboxen som artikeln tillhör.

Studentresan
Ligger längst ner på sidan.



Stockholm universitet Studera vid universitetetUtbildning

Från anmälan till antagning

Här beskriver vi steg för steg hur du gör en anmälan till våra 
utbildningar. Du hittar även information om när och hur 
antagningsbeskeden publiceras och vad du behöver tänka på efter 
att du har blivit antagen.

Detaljerad information om våra kurser och program hittar du i vår digitala 
utbildningskatalog.

Det är viktigt att du aktiverar ditt universitetskonto och registrerar dig på din 
utbildning för att behålla din plats. Du måste registrera dig senast det datum som 
din institution har informerat om, annars förlorar du din plats. 

Är du intresserad av att bli lärare?

Första antagningsbeskedet – svarskrav

Du som är reserv

Överklaga beslut om behörighet

Andra antagningsbeskedet

Sen anmälan

Så här anmäler du dig 

Registrera dig för att behålla din plats

Kontakt

Anmälnings- och studieavgifter

Lämna återbud

Om du har skyddad identitet

Skjuta upp studiestarten (anstånd)

Anmälan till yrkeslärarprogrammet

Beställ utbildningskatalogen

Senast uppdaterad: 6 december 2019 

Sidansvarig: Studentavdelningen

Du anmäler dig via antagning.se där du också hittar tydliga instruktioner

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

Test länk till relaterad artikel

STUDERA VID UNIVERSITETET

Terminstider och periodindelning

Stipendier

Studera med funktionsnedsättning

Studie- och språkverkstaden

Dina rättigheter och skyldigheter

Söka vård 

Sjukdom under studietiden 

Försäkring vid olycksfall 

PÅ DENNA SIDA

Sök kurser och program Alla våra ämnen 

Se våra lärarutbildningar

Hitta din institution

FORSKNING OM UNIVERSITETETUTBILDNING

SOCIAL MEDIA

Mitt universitet 

Biblioteket 

Studentkåren

Medarbetarwebben 

Institutioner 

Lediga jobb 

Press 

Mitt universitet 

Biblioteket 

Studentkåren

GENVÄGAR

Fler kontaktuppgifter 

Öppettider 

Om webbplatsen och Cookies

Universitetsvägen 10 A, Stockholm 

Telefon: 08-16 20 00 

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Antalet antagna till SU ökar med åtta 
procent efter andra urvalet

Efter andra urvalet står det klart att antalet antagna 

till Stockholms universitet ökar…      

Antalet antagna till SU ökar med åtta 
procent efter andra urvalet

Efter andra urvalet står det klart att antalet antagna 

till Stockholms universitet ökar…      

Antalet antagna till SU ökar med åtta 
procent efter andra urvalet

Efter andra urvalet står det klart att antalet antagna 

till Stockholms universitet ökar…      

UTVALD LÄSNING

VILL STUDERA UNDER UTBILDNINGEN NY STUDENT EXAMEN OCH KARRIÄR



Stockholm universitet Studera vid universitetet StipendierUtbildning

Relaterad artikel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Senast uppdaterad: 6 december 2019 

Sidansvarig: Studentavdelningen

Söka vård 

Sjukdom under studietiden 

Försäkring vid olycksfall 

PÅ DENNA SIDA

SOCIAL MEDIA

Mitt universitet 

Biblioteket 

Studentkåren

Medarbetarwebben 

Institutioner 

Lediga jobb 

Press 

Mitt universitet 

Biblioteket 

Studentkåren

GENVÄGAR
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Om webbplatsen och Cookies

Universitetsvägen 10 A, Stockholm 

Telefon: 08-16 20 00 

STOCKHOLMS UNIVERSITET

FORSKNING OM UNIVERSITETETUTBILDNING

Antalet antagna till SU ökar med åtta 
procent efter andra urvalet

Efter andra urvalet står det klart att antalet antagna 

till Stockholms universitet ökar…      

Antalet antagna till SU ökar med åtta 
procent efter andra urvalet

Efter andra urvalet står det klart att antalet antagna 

till Stockholms universitet ökar…      

Antalet antagna till SU ökar med åtta 
procent efter andra urvalet

Efter andra urvalet står det klart att antalet antagna 

till Stockholms universitet ökar…      

UTVALD LÄSNING

VILL STUDERA UNDER UTBILDNINGEN NY STUDENT EXAMEN OCH KARRIÄR

STUDERA VID UNIVERSITETET

Terminstider och periodindelning

Stipendier

Relaterad artikel

Studera med funktionsnedsättning

Studie- och språkverkstaden

Dina rättigheter och skyldigheter




