
OBSERVERA  

 

 

Juli 2020     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 

Välkommen till termin 3 i Masterprogrammet i
Förskoledidaktik, 120 hp!
Detta brev skickas till dig som är antagen (se nedan om du saknar någon kurs på
termin 2) till Masterprogrammet i Förskoledidaktik, HT20, termin 3, på kurserna
UB300M och UB301M.
 
Nedan hittar du nyttig information inför kursstarten och mer information hittar du på
de olika kurshemsidorna (information som saknas kommer  kontinuerligt att
uppdateras på hemsidorna innan kursstart)

 

 
Registreringsdatumen för kurserna nedan gäller även för dig som ska
omexaminera/omventilera den 28 augusti ifall du blir godkänd på
omexaminationen/omventileringen. 

 

 

KURSINFORMATION FÖR OBLIGATORISKA KURSER

Fördjupning i vetenskapsteori och
forskningsetiska konsekvenser inom
förskoledidaktik, UB300M

Kursen ges från 2 november 2020 till 6 december 2021.
Kurshemsidan för HT20 är under uppbyggnad och kommer att publiceras under
augusti (https://www.buv.su.se/UB300M).
Scheman kommer att publiceras på hemsidan fyra veckor innan kursstart 

Kontaktuppgifter
Kursansvarig lärare: Adrian Thomasson, e-post: adrian.thomasson@buv.su.se
Kursadministratör: Mikey Cortés Chávez, e-post: mikey.cortes.chavez@buv.su.se

 

14
 

SEPT
 

Webbregistrering för Fördjupning i vetenskapsteori och
forskningsetiska konsekvenser inom förskoledidaktik, UB300M

10 aug - 14 sep

 

Fördjupning inom förskoledidaktiskt
forskningsområde och akademiskt skrivande,
UB301M

 

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=9737&e=[email]&r=[field1]&h=952EB4EC808199D338DF6D8A94D2C534
mailto:adrian.thomasson@buv.su.se
mailto:mikey.cortes.chavez@buv.su.se


OVSERVERA  

Stöd i studierna

Studie- och språkverkstaden erbjuder
hjälp kring studievanor, tala i grupp,
skrivuppgifter, studieteknikkurs för
studenter med dyslexi m.m.
Läs mer på www.su.se/sprakverkstad
 
Har du en varaktig funktionsnedsättning
och behöver stöd under din
utbildningstid ska du i god tid kontakta
samordnaren för studenter med
funktionsnedsättning på
studentstod@su.se. Meddela även
kursansvarig inför kursstart vilken
anpassning du är i behov av.
 
Mer information om exempelvis
rättstavningsprogram finns på
www.su.se/utbildning under rubriken,
Studera med funktionshinder.

Kursen ges från 30 november 2020 till 17 januari 2021
Kurshemsidan är under uppbyggnad och kommer att publiceras under augusti
(https://www.buv.su.se/UB301M)
Scheman kommer att publiceras på hemsidan fyra veckor innan kursstart 

Kontaktuppgifter
Kursansvarig lärare: Anna Ålund, e-post: anna.ahlund@buv.su.se
Kursadministratör: Mikey Cortés Chávez, e-post: mikey.cortes.chavez@buv.su.se
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NOV
 

Webbregistrering för Fördjupning inom förskoledidaktiskt
forskningsområde och akademiskt skrivande, UB301M

19 okt - 9 nov

 

VIKTIG INFORMATION

Registrering
Vi använder webbregistrering för kurserna på termin 3, vilket innebär att du
registrerar dig själv. För att kunna webbregistrera dig måste du först ha ett
universitetskonto. Har du inte konto sen tidigare kan du aktivera ett på
https://aktivera.su.se/. Du kan tidigast aktivera ditt konto den 5 augusti.

För att registrera dig, gör följande:

Gå till Ladok: http://student.ladok.se.1. 
Välj "Stockholms universitet".2. 
Logga in med inloggningsuppgifterna till ditt universitetskonto.3. 
Klicka på fliken "Aktuell utbildning".4. 
Klicka på knappen ”Registrering” för den aktuella kursen (se
nedan för vilka kurser det är du ska registrera dig på), därefter
”Registrera mig”.

5. 

 
Om du inte kan registrera dig kan det vara så att du inte är behörig eller att
webbregistreringen har stängt. Vänligen kontakta studentexpeditionen vid
frågor: studentexpedition@buv.su.se.

 

 

FÖRBEREDELSER FÖR WEBBASERAD UNDERVISNING

Nätbaserad undervisningsform - ZOOM
Masterprogrammet i förskoledidaktik är nätbaserat och all undervisning bedrivs i
verktyget Zoom. För att delta i undervisningen krävs att studenten har erforderlig
teknisk utrustning.
 
Tänk på att förbereda dig i god tid så att du kan vara med på ett bra sätt
redan från början!
 

http://www.su.se/sprakverkstad
mailto:studentstod@su.se
http://www.su.se/utbildning
mailto:anna.ahlund@buv.su.se
mailto:mikey.cortes.chavez@buv.su.se
https://aktivera.su.se/
http://student.ladok.se/
mailto:studentexpedition@buv.su.se


OBSERVERA  

Teknik
Vi använder ett antal e-verktyg i undervisningen som Zoom (videomöten) och
Athena (lärplattformen där kursuppgifter och annat finns).
Verktyg och tips på hur du kommer igång att studera hemifrån: https://www.su.se
/corona/studera-hemifr%C3%A5n-1.489914
 
För att du ska kunna följa med i undervisningen är det bra om du har tillgång till
följande: 

En dator med inbyggd webbkamera eller separat webbkamera eller en
smartphone

1. 

Ett headset (mikrofon och hörlurar i ett)2. 
Tillgång till en avskild plats i ett mindre rum med mycket god
internetuppkoppling, (gärna via kabel för datorn).

3. 

Tips om du saknar bra internetuppkoppling
Om du saknar bra uppkoppling så kan vi tipsa om att du som student har tillgång
till wifi genom Eduroam som är ett gratis nät som finns på många platser runt
om i världen. Det finns på alla bibliotek i Stockholm, och en del caféer och
restauranger. Här är en karta över alla platser.
 
Läs på serviceportalen om hur du ansluter dig.
 
Som student har du också studentrabatt genom Mecenatkortet på olika erbjudanden
om bredband.

Vi uppmuntrar alla att följa Folkhälsomyndigheternas råd om att hålla avstånd och
undvika offentliga platser med för mycket människor. Många bibliotek har stängt sina
lokaler, så kontrollera först att biblioteket fortfarande håller öppet och
att det är möjligt att sitta säkert där.
 
Information om Corona

Stockholm universitets information till studenter och medarbetar om covid-19
Folkhälsomyndighetens frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

 

Varmt välkommen till termin 3!
 

 

Besöksadress
Frescati Backe, Svante Arrhenius väg 21A
Hitta till oss
 
Kontakt
Studentexpedition
E-post: studentexpedition@buv.su.se
 
För mer information är du alltid välkommen att besöka oss på respektive webbplats.
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Stockholmsuniversitet

 

https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1103512
https://athena.itslearning.com/index.aspx
https://www.su.se/corona/studera-hemifr%C3%A5n-1.489914
https://www.su.se/corona/studera-hemifr%C3%A5n-1.489914
https://meta.eduroam.se/
https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/609580
https://www.su.se/corona
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.buv.su.se/om-oss/hitta-till-oss
mailto:studentexpedition@buv.su.se
https://www.buv.su.se/
https://www.su.se/

