
Varmt välkommen till Barn och
ungdomsvetenskapliga
institutionen!

Du har blivit antagen till kursen 
Att möta Barn och ungdomar i svåra
livssituationer, UB120F,
höstterminen 2018.
För att påbörja kursen måste du
aktivera ditt studentkonto och registrera
dig. Om du inte gör det så förlorar du
din plats.

augusti 2018     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Välkommen!

WEBBREGISTRERA DIG FÖR ATT BEHÅLLA DIN PLATS

10

AUG  

Aktivera ditt studentkonto
 
1. Aktivera ditt studentkonto genom att gå till http://su.se/aktivera och
följ anvisningarna. 

Studentkontot kan aktiveras tidigast 10 augusti.
 
 

10-21

AUG  

Registrera dig senast 21 aug 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

5  
Kursintroduktion 

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=2544&e=[email]&r=[field1]&h=516BAEDB590A71ECC034AF945231634E
https://aktivera.su.se/dashboard/selectIdProvider


NOV Kl: 13.00-15.00
Plats: Botanicum, Lilla frescativägen 5
Sal: BOT 321 Lilla Frescati
 
För mer information om hur du hittar till oss, se längre ned i detta
brev.
 
 Alla seminarier i kursen är obligatoriska, frånvaro vid
seminarium ska kompletteras.
Vid frånvaro vid kursintroduktionen kontakta
kursadministratör.

VAL AV SEMINARIEGRUPP

Gå in och välj seminariegrupp på läroplattformen Mondo (mondo.su.se) efter att du
webbregistrerat dig på kursen, dock senast 30 september.
 
Grupp A har övervägande undervisning på förmiddagar medan grupp B ofast har
undervisning på eftermiddagar.
 
Så här väljer du grupp:
Ungefär 1 dygn efter det att du webbregistrerat dig på kursen kommer du åt
Mondosidan för kursen.

Logga in på Mondo och leta upp fliken ”UB120F HT18”
Gå till fliken "undervisningstillfällen" i vänstermenyn
 Välj nu den grupp du vill tillhöra genom att klicka på ”välj” längst ut på
högerkanten.

Det finns ca 30 platser per grupp. Först till kvarn gäller! Du kan själv välja/ byta
grupp fram till den 30 september, därefter görs inga gruppbyten.
Om du inte valt någon grupp kommer du att placeras i den grupp där det finns en
plats ledig. 

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 Mondo
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

Mondo
 
Under kursen kommer vi att använda oss av läroplattformen Mondo (mondo.su.se).

KONTAKT

Kursadministratör
Emma Lindstedt 
 

https://mondo.su.se/portal
https://www.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-1.196596
https://www.su.se/biblioteket/guider/guider/hitta-kurslitteraturen-1.300713
https://www.su.se/biblioteket/guider/guider/f%C3%B6rst%C3%A5-litteraturlistan-1.373377
https://mondo.su.se/portal


Barn och ungdomsvetenskapliga
institutionen

Vi finns vid campusområdet Frescati
Hage intill Brunnsviken, på västra sidan
om Roslagsvägen och universitetets
centrala byggnader.
 
Besöksadress är: Frescati Hagväg 16B,
20 och 24.
 
Institutionens lärosalar
 
Karta över Stockholms universitet

Vid administrativa frågor gällande t ex: antagning,
registrering och schema, så är ni varm välkomna att kontakta
mig.
 
emma.lindstedt@buv.su.se
08- 1207 6253
 
Vid frågor som gäller kursens innehåll, kurslitteratur m.m..
vänligen kontakta kursansvarig ( se kurshemsida).

HITTA TILL OSS

Välkommen att studera hos oss i höst!

Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen
Besöksadress:
Frescati Hagväg 16B, 20, och 24
 
________________________________________
Fotograf: Marc Femenia, Eva Dalin, Björn Dalin

 
Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet

https://www.buv.su.se/om-oss/hitta-till-oss/l%C3%A4rosalar
https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/kartor
http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=2544&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

