
 
 
 
 
 

 
 
 

Information till dig som är beviljad särskilt stöd på Stockholms universitet  
Företagsekonomiska institutionen 

Intyg 

Det intyg som utfärdas av studentavdelningen måste mejlas till 
carl.olof.cunelius@sbs.su.se så fort som möjligt. Intygen är tidsbegränsade och det är 
viktigt att hålla koll på hur länge intyget är giltigt, då du inte kan få hjälp om intyget 
gått ut. Du måste därför söka nytt intyg i god tid. Det är viktigt att vara införstådd 
med att hjälpen som är beviljad från Studentavdelningen endast är rekommenderat 
stöd. Det innebär att vi inte är skyldiga att erbjuda det stöd som framgår i intyget, 
men vi gör vårt absolut bästa för att kunna hjälpa alla som behöver det i så stor 
utsträckning som möjligt. Du ska därför inte behöva vara orolig över att inte få det 
stöd du har behov av. Det kan dock hända att vi inte har möjlighet att erbjuda någon 
av de insatser som är rekommenderade, även om det är sällsynt att det händer.  

Hemtentor/Inlämningar/grupparbeten 

Institutionens kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning, Carl Olof 
Cunelius, kan bevilja särskilt stöd (förlängd skrivtid etc.) för tentor/duggor som sker i 
den digitala tentamenstjänsten ”Exia”. Men om du har behov av hjälp vid en moodle-
tenta, hemtenta, inlämning eller grupparbeten måste du ta kontakt med examinatorn 
för just den kursen. Förslagsvis kontaktar du examinatorn via mejl och hänvisar till 
och/eller cc:ar Carl Olof Cunelius. Själva intyget behöver du aldrig skicka till någon 
annan än mig. 

Anteckningsstöd 

En annan insats som man kan få rekommenderad från studentavdelningen är 
anteckningsstöd. Om du önskar få hjälp med detta är det bra att höra av sig till 
kontaktpersonen (Carl Olof) så fort du vet vilka kurser du ska läsa. Om du har tips på 
någon som du tror kan vara en bra antecknare kan du skriva det också. Annars 



 
 
 
 
 

 
 
 

kommer Carl Olof att försöka leta upp någon som går samma kurser och som kan 
hjälpa till att anteckna. Antecknaren och du kommer sedan att få varandras 
kontaktuppgifter för att kunna planera hur ni vill ha det. Du måste själv närvara vid 
föreläsningarna för att kunna ta del av anteckningarna. Om antecknaren blir sjuk eller 
av annan anledning inte kan närvara vid en föreläsning är det viktigt att denne 
informerar om det. Vi kan dock inte ordna med någon ersättare med kort varsel. 
Skulle det uppstå problem eller inte fungera är det bara att höra av sig till mig. Notera 
att det normalt inte utgår något anteckningsstöd för föreläsningar och seminarier som 
spelas in/är förinspelade.  

 

Kontaktuppgifter 

E-post: carl.olof.cunelius@sbs.su.se     
Det går även bra att ringa mig på 08-16 30 36 alternativt 0707198029. Har inga 
speciella telefontider utan är för det mesta nåbar under normal arbetstid på vardagar. 
 
 
 

Carl Olof Cunelius 
Koordinator för särskilt pedagogiskt stöd 
 

 


