
Välkomstdag för nya Slabafinety-
studenter

Torsdagen den 21 januari 2021

16.00 Presentation av SU och institutionen 

• Prefekt Charlotta Seiler Brylla

16:05 Studentrådets verksamhet och 

studentinflytande: 

• Daniel Chun från Studentrådet och film från 

Studentkåren

16:15 Alumnporträtt: 

• Emma Trift

16:25 Språkstudion

• Amanuens Victor Taiba

16:35 Studievägledning, studieverktyg och 

utbytesstudier

• Vibeke Renting

16:45 Studenthälsan

• Sjuksköterka Susanne Ghomashi

16:55 Stockholms Studenters Idrottsförening

• Yasmin Runo
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Studievägledning
och andra stödformer



Studievägledning

Allmän studie- och karriärvägledning

• I studenthuset

• Frågor om studier och studieval, 

antagningsregler, bygg din egen examen,…

• Karriärevenemang, arbetsmarknadsdagar

Ämnesspecifik studievägledning

• Studievägledare för slaviska språk, baltiska 

språk, finska, nederländska och tyska

https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studie-och-karriärvägledning
https://www.su.se/slabafinety/om-oss/kontakt/studievägledare-1.297396



Särskilt pedagogiskt stöd

• Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för 

personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Du kan till exempel 

få anpassning av examination, anteckningsstöd, särskilt studierum 

etc. Det beror på dina behov. 

• Du behöver: Intyg från legitimerad sjukvårdspersonal

• Gör en digital ansökan, läs mer på: su.se/funktionsnedsattning

• Kontakta Vibeke Renting för mer information: 

studievagledare.slabafinety@su.se

2021-01-22

https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studera-med-funktionsnedsättning

mailto:studievagledare.slabafinety@su.se


Studie- och språkverkstaden

• Föreläsningar och workshoppar:

➢ 25 januari – Studieteknik på universitetet

➢ 10 februari - Plugga effektivt – så läser du kurslitteraturen

➢ 31 mars – Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt

• Skrivgrupper

• Handledning

• Öppen studio, planera din vecka

• Tips för hemma-studier

https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studie-

och-spr%C3%A5kverkstaden



Studie- och 
stödsystem



Universitetskonto

• Användarnamn och lösenord

• Måste aktiveras: su.se/aktivera

• Universitetets datorer, Athena, Mitt universitet, Ladok, Zoom, 

databaser, bibliotekets e-tjänster, Språkstudion

• Kontohantering: kontohantering.su.se

– Knyta privat e-postadress till universitetskontot

– Aktivera eduroam (trådlöst nät)

– Beställ och spärra universitetskort



Ladok: student.ladok.se

• Universitetets studiedokumentationssystem

• Uppgifter om antagning, registrering, resultat och examina för 

studenter på alla nivåer

• Logga in med universitetskonto

• Registrering (för vissa kurser), avbrott, tentamensanmälan, resultat, 

intyg, examensansökan

Athena: athena.su.se

• Universitetets lärplattform

• Logga in med universitetskonto

• Hittar du inte din kurs?

– Är du registrerad?

– Kontakta läraren
Videoguide: https://serviceportalen.su.se/article/1070408



TimeEdit: schema.su.se

• Visar schemat för de kurser du är registrerad på

• Visar tider, lokaler, lärare

• Titta regelbundet! 

schema.su.se



Mitt universitet: mitt.su.se

• Samlingssida

• Länkar till bland annat:

– Ladok, Athena, scheman

– IT-support

– Glömt lösenord

– Kontohantering

– Office 365



Institutionens webbsida: 

su.se/slabafinety

• Kurshemsidor, innehåller bland annat:

– Kursplan

– Litteraturlista

– Betygskriterier

• Kontaktuppgifter

• Evenemang

• Studieinformation





Studera utomlands

• Institutionsavtal eller centralt avtal: www.su.se/utlandsstudier

• 1-2 terminer utomlands

• Vem kan åka?

• Vart kan man åka?

➢ Tjeckien, Polen, Lettland, Litauen, Nederländerna, Finland, Tyskland

• Poängen tillgodoräknas efter utbytesstudierna

• Välkomna till informationsmöte om Erasmusstudier: torsdagen den 11 

februari kl 16.00-17.00

• Maila gärna till erasmus.slabafinety@su.se

http://www.su.se/utlandsstudier
mailto:erasmus.slabafinety@su.se


Frågor?
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Lycka till!

Удачи!

Viel Erfolg!

Veel succes!

Hodně štěstít!

Onnea!

Powodzenia!

Sėkmės!

Veiksmi!


