
Välkommen till
Naturvetenskapliga fakulteten 2018 

För att leva studentliv. För 
att slippa leva studentliv. 
För att få ett jobb. För att 
följa din magkänsla. 



Välkommen till händelsernas centrum

Din framtid börjar nu

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten vid 
Stockholms universitet – störst i Sverige och med 
internationellt framstående forskning inom många 
olika områden! Hos oss kan du inte bara läsa natur-
vetenskapliga och matematiska program och kurser, 
utan också utbilda dig till lärare.
   
Som student här kommer du att märka att den starka 
kopplingen mellan undervisning och forskning gör 
undervisningen ännu mer spännande och aktuell. 
Den aktiva kontakten med forskningen kan också 
hjälpa dig när du väljer din framtida yrkesbana. Men 
innan dess har du några av dina mest givande och 
spännande år framför dig!
   
Studier kräver tid och engagemang från din sida. Du 
kommer att märka att universitetsstudier skiljer sig 
från dina tidigare studier – du måste ta ett stort eget 
ansvar. Det gäller därför att hitta den studieteknik 
som passar just dig och att utnyttja dina lärares kun-
skaper som en resurs. Vi vet att det är mycket viktigt 
att få en bra start på studierna och vi kommer att  
hjälpa dig med det. Ett tips är att titta igenom dina 
läroböcker från gymnasiet för att friska upp 
kunskaperna.
   

Men studentlivet består inte bara av studier. Att vara 
student vid Naturvetenskapliga fakulteten ger dig 
också en chans att vara med i Naturvetenskapliga  
föreningens alla sociala arrangemang och festliga 
event. Det är inte bara roligt att delta utan det är 
också ett bra sätt att träffa andra studenter.
  
I den här broschyren får du tips inför terminsstarten: 
praktiska saker, välkomstaktiviteter, studentliv, ar-
bets-marknad och lite till.

Vi ses i augusti!

Henrik Cederquist
Dekanus
Professor i fysik

Anton Sysojev Öberg
Ordförande 
Naturvetenskapliga föreningen

SU-appen
Med Stockholms universitets mobilapp hittar du till våra 
institutioner, byggnader och lokaler samt olika typer av 
studentservice som universitetet erbjuder, t ex Infocenter, 
studievägledning, examen, antagning och studenthälsa. Du 
kan också hitta ditt schema och söka bland kurser och 
program. 
Android: su.se/androidapp eller Iphone: su.se/iphoneapp.



Naturvetenskap vid Stockholms universitet

Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger i 
utkanten av Kungliga nationalstadsparken, endast tio 
minuter från city. Universitetsområdet är av många 
ansett som ett av landets vackraste och mest ända-
målsenliga. Här finns mycket att se och göra också 
vid sidan av studierna: restauranger, pubar, festloka-
ler, bibliotek, sporthall med gym och det är nära till 
bussar, tåg och tunnelbana. 

Över 3 000 studenter studerar på heltid vid 
Naturvetenskapliga fakulteten. Dessutom finns det 
ytterligare 800 personer som studerar på forskarnivå.

Med 15 institutioner, 4 centra och 4 fältstationer täcker 
Naturvetenskapliga fakulteten in ett brett område och 
har en mångfald av kvalificerade utbildningar och 
världsledande forskning. Vetenskap, skapande och 
kreativitet är tre begrepp som är gemensamma för    
fakulteten, och kanske är det just vår storlek och 
bredd som gör det möjligt för studenter och forskare 
inom olika discipliner att mötas och utvecklas.
   
Forskningen som bedrivs vid fakulteten är särskilt 
framträdande. Den har resulterat i en rad internatio-
nella erkännanden. Detta är något som är en stor fördel 
för studenterna. Genom att andelen forskare som un-
dervisar är hög får studenterna ta del av de senaste 
rönen direkt i föreläsningssalen.

Läs mer på science.su.se

Efter studierna...

Naturvetarnas arbetsmarknad
Naturvetare har en bred arbetsmarknad. En del går 
vidare till forskningen, medan andra börjar arbeta i 
näringslivet eller skolan. Vissa arbetar som konsulter, 
startar eget eller kompletterar sin utbildning med t ex 
ekonomi, juridik eller journalistik och får på så sätt 
en unik profil.

Ditt viktigaste konkurrensmedel som examinerad 
naturvetare är att du har en förmåga att analysera, 
tänka kritiskt och lösa problem. Dessa egenskaper 
är mycket eftertraktade hos arbetsgivare. En 
annan fördel med att studera naturvetenskap och 
matematik vid Stockholms universitet är närheten 
till näringslivet. Under din studietid får du tillfälle att 
etablera kontakter med arbetsgivare som i framtiden 
kanske kan erbjuda dig ett arbete.

Vi har gjort uppföljningar av våra före detta 
studenter (alumner) under de senaste tjugofem åren. 
Uppföljningarna visar att de allra flesta skaffar sig 
attraktiva arbeten efter studierna och att de är nöjda 
med sin utbildning. Den senaste rapporten 
(Efter studierna VI) finns att läsa på 
science.su.se/utbildning. 

Lärarnas arbetsmarknad
Utexaminerade lärare är eftertraktade i landet. Lärare 
inom naturvetenskap och matematik har en särskilt 
god arbetsmarknad.  

Lärares pedagogiska kompetens är intressant även   
utanför skolan, exempelvis inom vuxenutbildning 
och privat utbildningsverksamhet.

Fakultetens arbetsmarknadsdag
Under en inspirerande eftermiddag får du svar på vad
din utbildning kan ge dig i framtiden. Tag chansen att
träffa före detta naturvetarstudenter vid Stockholms 
universitet. Du möter också företag med behov av    
naturvetenskaplig kompetens och organisationer som
kan hjälpa dig som student.

Nästa arbetsmarknadsdag är onsdagen 
den 13 februari 2019. Information om 
dagen hittar du på science.su.se.

Välkommen!



Bästa starten på din studietid ... 
... får du genom att delta i Insparquen! 
Naturvetenskapliga föreningen (NF) bjuder in till en 
oförglömlig studiestart. Under tre veckor välkomnar vi 
nya naturvetar- och lärarstudenter till lekar, tävlingar, 
föreläsningar, pubar och annat skoj som ger vänner och 
minnen för livet. 

Under Insparquen får du som ny student möjlighet 
att lära känna andra nya studenter (yngel) och äldre 
studenter (grodor), samtidigt som du introduceras till 
all den aktivitet som sker i föreningen resten av läsåret. 
Insparquen är frivillig och naturligtvis helt fri från 
penalism, hets, alkoholtvång och förnedring.

Vill du veta mer? 
Spana in insparquen.se! 

Insparquen 2018

Spexet är vår muntra teatersektion som sätter upp pjäser 
med inslag av sång och dans i sann studentikos anda. 
Kontakt: spexet@nf.su.se  

Klubbmästeriet (KM) anordnar pubar och sittningar och 
går på andra mästeriers fester iklädda grönvita overaller. 
Kontakt: kms.nfkm@gmail.se

Green House är nattklubbssektionen som anordnar feta 
fester med tunga beats! Kontakt: greenhouse@nf.su.se

Våra sektioner
Bryggeriet brygger eget öl, anordnar trevliga provningar 
och pubar med varierat utbud. 
Kontakt: bryggeriet@nf.su.se

Populärvetenskapliga sektionen (PopSek) välkomnar alla 
nyfikna till vetenskapliga aktiviteter såsom föreläsningar, 
exkursioner, labbar, workshops och mycket mer. 
Kontakt: popsek@nf.su.se

Offside har roligt genom lek och idrott under 
avslappnade former. Kontakt: offside@nf.su.se 

Naturvetenskapliga föreningen är en 
fakultetsförening som drivs ideellt av oss studenter. 
Du hittar oss i Gréens villa (Gröna villan), centralt på 
universitetsområdet. De flesta dagar i veckan händer 
det någonting kul där, anordnat av våra sektioner (se 
nedan). Mer om våra aktiviteter hittar du på nf.su.se 
och på facebook.com/NF.stockholm.

+

        
FREDAG, 31/8 
Föreläsning i studenträttigheter 13:00-14:00 
Stadskampen 14:30-16:30 
Tävla, samla poäng och skapa minnen i centrala 
Stockholm.
Greenhouse nattqlubb 17:00-23:00 
Squtta med Greenhouse på Gröna villan tills 
benen ger vika.
Pubrunda 17:00-23:00 
Hälsa på de andra föreningarnas pubar på 
campus.

LÖRDAG, 1/9 
Förköret 17:00-18:00 
Lär dig av de bästa hur en sittning går till hos NF.
Oförglömlig Insparquesfest 18:00-03:00 
Gå på din första sittning med din linje och 
Staben och dansa in natten!

Vecka 36, 3 - 9 september 

MÅNDAG, 3/9
Trekamp med Offside 16:00-17:00
på Frescati äng
Chilla med PopSek 17:00-18:00 
och gör glass med flytande kväve. 
Film- och pizzakväll 18:00-22:00 
på Gröna villan.  

TISDAG, 4/9
Hattifnatt 17:30-18:30 
Húfur eru skemmtilegir.
Kräftskiva 18:00-23:00 
Ett extravagant kalas! Kräftor är läskiga!  

ONSDAG, 5/9
Frescatikampen med Läs-KM 16:00-18:00 
Kom och lek med NFs vänner. 
Mysmiddag på Gröna villan 18:00-19:30
Skogsgeneral 20:00-21:00 
Följ ljuset till seger men se upp för det som döljer 
sig i skuggorna.

Vecka 35, 27 augusti - 2 september
MÅNDAG, 27/8
Lunch 12:00-13:00
Lunch med Naturvetenskapliga föreningen utanför 
Gröna villan!
Jobbmingel 13:00-16:00 
Intresserad av extrajobb som student? Kom och 
mingla med studentinriktade arbetsgivare på 
Gröna villan!

TISDAG, 28/8
iNFo-dagen 10:00-12:00
Startskottet för Insparquen! Här får du veta allt du 
behöver om din kommande tid på Stockholms 
Universitet och NF.
Cirkellekar 13:00-16:00 
Träffa och ha roligt med NFs olika sektioner på 
Frescatis äng.
Oförglömlig pub 16:00-23:00 
Ät gott och skåla med dina nya vänner på Gröna 
villan.

ONSDAG, 29/8
Föreläsning i stresshantering 13:00-14:00 
Sirenas Olympiad 14:30-16:00 
Tävla med din linje i den uråldriga Olympiaden.
Atlas Skymningsfest 16:00-22:00 
Grilla och drick gott med linjerna och Staben.

TORSDAG, 30/8
Föreläsning i jämställdhet 13:00-14:00 
Cheirons Trampbåtspolo 15:00-16:00 
Tävla med din linje i trampbåtspolo! Glöm inte 
badkläder och skor.
Dusch och bastu i Frescatihallen 16:30-17:30 
Karamas kalaspub 17:00-23:00 
Kom och häng på Gröna villan på er första 
torsdagspub.

Med reservation för ändringar. För mer info se insparquen.se/schema

TORSDAG, 6/9 
Pluggeftermiddag 15:00-17:00 
med MatLab.  
Haljes Lönnpub 17:00-23:00 

LÖRDAG - SÖNDAG, 8-9/9
hEmlIga halJeN (tidigt-sent) 



SÖNDAG, 9/9
Glöm inte att det är riksdagsval!

Vecka 37, 10 - 16 september 

MÅNDAG, 10/9
Dryckesprovning med Bryggeriet 17:00-18:00 
Poängjaktskväll på Gröna villan med Staben 
18:00-21:00 
Ta tillfället i akt och samla extra poäng. 

TISDAG, 11/9
Spelkväll med Speleriet 16:00-22:00 

ONSDAG, 12/9
Spex 17:00-21:00 
Häng med och se spexet “Darwin”.

TORSDAG, 13/9 
Pluggeftermiddag 15:00-17:00  
KraM-pub med Klubbmästeriet 17:00-23:00

LÖRDAG,15/9
Xenopus Gasque 18:00-03:00 
Den oförglömliga Gasquen, NFs största fest och 
Insparquens höjdpunkt. Kom och visa era finaste 
kläder och lär er Stabens hemligheter!

SÖNDAG, 16/9
Brunch 11:00-15:00 
Kom och mys med Staben en sista gång! <3 

Schema för den Oförglömliga Insparquen 2018



Universitetskonto och universitetskort
Du behöver ett universitetskort för att kunna låna 
böcker på universitetsbiblioteket och för att kunna 
skriva ut/kopiera/skanna från den gemensamma ut-
skriftstjänsten Printomat. Universitetskontot ger dig 
tillgång till universitetets olika IT-tjänster:

Mitt universitet
Mitt SU är en portal med länkar till en mängd tjäns-
ter som du kommer att behöva, till exempel: akti-
vera trådlöst nät (eduroam), se ditt schema, fylla på 
ditt universitetskort för att kunna skriva ut och ko-
piera, se betyg och skapa studieintyg, samt adminis-
trera ditt universitetskonto med mera. mitt.su.se
 
Studentdatorer och det trådlösa nätverket 
Använd de centrala studentdatorsalarna eller surfa 
med din medhavda dator på det trådlösa nätverket. 
Båda ger dig möjlighet att använda den gemensam-
ma utskriftstjänsten Printomat. Lösenordet för det 
trådlösa nätverket är samma som för ditt universitets-
konto.

Bibliotekets tjänster
Med hjälp av ditt universitetskonto kan du via 
webbplatsen sub.su.se söka information, förnya 
dina lån, använda e-resurser hemifrån, ställa dig i kö 
till utlånad litteratur, boka grupprum etc.

  

Viktig information till dig som börjar studera 
vid Stockholms universitet höstterminen 2018

När du tackat ja till platsen på den utbildning du är antagen till behöver du ordna en del praktiska saker kring 
terminsstarten. Här följer därför en guide till de viktigaste stegen för att påbörja studierna och livet som stu-
dent. Sedan kan du fokusera på studierna på riktigt!

Aktivera universitetskonto och universitetskort!
Följ stegen nedan för att bli registrerad, få tillgång 
till it-tjänster och för dig som önskar, få ett stu-
dentkort så snabbt som möjligt.

1. Gå in på su.se/aktivera och följ vår enkla 
guide för att aktivera ditt universitetkonto och 
beställa universitetskortet.  

2. Registrera dig på den institution du ska läsa vid: 
Registrera dig på minastudier.su.se under Aktuell 
utbildning (undantag från webbregistrering kan 
förekomma vid en del institutioner, se vad som 
står i välkomstbrevet du får från din institution). 
Kontrollera att universitetet har rätt kontaktupp-
gifter till dig. 

3. Obligatoriskt upprop för din utbildning? 
En del institutioner har obligatoriskt upprop. 
Om det gäller för dig ser du i välkomstbrevet du 
får från din institution, alternativt på institutio-
nens hemsida. 
    
Så där! Nu är du redo för dina studier på 
Stockholms universitet.  Lycka till!

    För hjälp med IT-frågor:
   Besök mitt.su.se eller kontakta Helpdesk via 
   serviceportalen.su.se eller via tel: 08-16 19 99.

Registrering
När du har aktiverat ditt universitetskonto är det 
viktigt att du registrerar dig på aktuell institution 
(det räcker alltså inte att endast ha tackat ja till 
din antagningsplats). Det kan du göra genom att 
logga in på su.se/aktivera, gå till Mina studier 
och följa anvisningarna. Du måste gå på obligato-
riska upprop/kursintroduktioner för att behålla 
din plats. Vissa institutioner registrerar i sam-
band med det obligatoriska uppropet och har 
inte öppet för webbregistrering. Vad som gäller 
står angivet i den information som kursgivande 
institution skickar till dig via e-post eller post. 
Där finns också annan information om sådant 
som du kan undra över i börja av terminen, som 
tid och plats, schema, litteratur och lokaler. 
 
Institutioner
All information om dina studier, som tid och plats, 
schema, litteratur och lokaler kan du få av din in-
stitution. Alla institutioner har en studentexpedi-
tion som du kan vända dig till. Om du inte vet vad 
din institution heter kan du ta reda på det genom 
att på su.se söka fram den kurs eller det program 
du ska studera och sedan klicka på Länk till 
utbildningens webbsida. Annars hittar du intitutio-
nerna på su.se/institutioner. 

Infocenter i Studenthuset:
Hit vänder du dig för att få hjälp med studie-
relaterade frågor. Infocenter svarar på eller hänvisar 
vidare frågor kring antagning, allmän studieväg-
ledning, utlandsstudier, studenthälsa, studera med 
funktionsnedsättning, likabehandling, examen, 
språkstöd och mycket mer. Här kan du också köpa 
universitetets profilprodukter. 

Du hittar Infocenter på entréplan i Studenthuset, 
Universitetsvägen 2 B. För aktuella öppettider se 
su.se/utbildning/studentservice

      



Studentkårer
Studentkårernas syfte är att företräda studenternas 
gemensamma intressen. Kårerna har i uppdrag att 
garantera studenternas inflytande över sin utbildning, 
men har även ett stort ansvar för den sociala delen av 
universitetslivet. 

Medlemskap i en studentkår är frivilligt, men tänk på 
att du kan få förmåner och stöd genom ett medlem-
skap. Dessutom anordnar kårerna nyttiga och roliga 
events. Vid Stockholms universitet finns tre student-
kårer, den största är Stockholms universitets student-
kår (SUS) och de två mindre är lokala institutions-
kårer. Naturvetare blir medlemmar i SUS. 

Stockholms universitetskår (SUS)
Studentkåren driver studentperspektivet överallt där 
beslut fattas som påverkar din vardag. Från riksdags-
beslut och kursplanering till frågor som rör student-
bostäder, studiemiljö och lunchalternativen på campus. 

SUS arbetar också för att skapa ett rikt socialt student-
liv. Du kan till exempel engagera dig i olika kårfören-
ingar, studentråd och nätverk. Som medlem får du 
Campuskortet, som ger dig en mängd rabatter på allt 
från kurslitteratur och kaffe till kollektivtrafik och trä-
ning. Genom studentkårens digitala nyhetsbrev och 
Facebooksida kan du hålla dig uppdaterad om vilka 
medlemsaktiviteter som är på gång. SUS finns i Stu-
denthuset, Universitetsvägen 2 A. Läs mer på: sus.su.se 
samt följ SUS på Facebook.com/studentkar.

Studentråd
Som student har du rätt att påverka din utbildning 
och vara representerad när man på universitetet fattar 
beslut som kan påverka din studiesituation. Genom 
att bli aktiv i ditt studentråd kan du lära dig mer om 
studenträttigheter samtidigt som du lär känna studen-
ter med liknande studieinriktningar. Hitta ditt råd på 
sus.su.se/studentrad/.

Studerande med barn
Har du barn? I studentkårens nätverk kan du utbyta 
erfarenheter med andra föräldrar om hur det fungerar 
att kombinera studier med barnansvar. Läs mer på 
sus.su.se/rad-och-natverk/studerande-med-barn.

Universitetsbiblioteket
Frescatibiblioteket ligger i anslutning till Södra huset, 
hus D. För att använda bibliotekets tjänster behöver 
du ditt universitetskonto och universitetskort, samt 
vara registrerad på din institution. På universitets-
bibliotekets webbplats, su.se/biblioteket, hittar du 
information om lån, öppettider, sökhandledning, 
e-resurser, studieplatser och annan service. 

Studentpalatset
På Studentpalatset vid Odenplan finns näramare 
600 läsplatser (varav 300 i tysta läsesalar) och 18 
grupprum för studenter. Det finns ett kafé i huset, 
men också möjlighet att värma medhavd mat. Det 
finns gratis wifi i hela huset och möjlighet att göra 
utskrifter och kopior. För mer information se 
studentpalatset.se.

     Har du en funktionsnedsättning?
    Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska 
    stödformer för personer med varaktiga funktions-
    nedsättningar. För mer information se: 
    su.se/funktionsnedsattning

Hitta till universitetet
Huvuddelen av Stockholms universitet är beläget vid 
Frescati.

• T-banestation: Universitetet (röd linje). 
• Roslagsbanan: Universitetet
• Buss 50, 540, 608, 639, 670 och 676. 

Inom naturvetenskapliga området finns också 
Matematiska institutionen i Kräftriket och i 
AlbaNova finns Fysikum samt Institutionen för 
astronomi. 

Kartor över universitetsområdena hittar du här: 
su.se/kartor. 

Studentavdelningen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Besökadress: Studenthuset
Universitetsvägen 2 B, Frescati
Telefon: 08-16 20 00
e-post: studentavdelningen@su.se
webb: su.se/utbildning/studentservice

    

   
    Välkomstdagen 31 augusti
   Information, praktiska tips och inspiration inför    
   ditt nya liv som student vid Stockholms universitet.  
   Tid: Fredagen den 31 augusti, kl 13.00-16.00 
   Plats: Aula Magna, Frescati.
   
   Mer information på: su.se/valkomstdagen
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Stockholms universitet   106 91 Stockholm   Tfn 08-16 20 00   science.su.se

Naturvetenskapliga fakulteten

Astronomi:
Studievägledare Magnus Axelsson
08-553 785 34
studieinfo@astro.su.se

Biologi, marinbiologi och molekylärbiologi:
Studievägledare Birgitta Åkerman och Elisabeth 
Weingartner
08-16 40 69
birgitta.akerman@su.se
elisabet.weingartner@su.se

Datalogi och beräkningsteknik:
Studievägledare Caroline Nordquist
08-16 48 63
svl-datalogi@math.su.se

Fysik och sjukhusfysik:
Studievägledare Magnus Axelsson 
och Emma Wikberg
08-553 786 52
studievagledare@fysik.su.se

Geografi, miljövård och hållbar 
samhällsutveckling:
Studievägledare Karin Reuterswärd
08- 674 75 89
karin.reutersward@natgeo.su.se

Geologiska vetenskaper:
Studievägledare Elisabeth Däcker
08-674 78 70
elisabeth.dacker@geo.su.se

Geovetenskap och biogeovetenskap:
Studievägledare Maria Damberg
08-16 47 98
studier@natgeo.su.se

Kemi:
Studievägledare Paula Jokela
08-16 37 09, 072-147 44 22
studievagledare@kol.su.se

Matematik och matematisk statistik:
Studievägledare Gustav Jonzon
08-16 45 21
studievagledning@math.su.se

Lärarutbildning:
Programansvarig för Ämneslärarprogrammet 
och KPU, i MA/NV/TK, är Institutionen MND
Studievägledare Nadia Seneby 08-120 766 00
studievagledning@mnd.su.se

Meteorologi, oceanografi och klimat:
Studievägledare Eric Sönnert
08-16 24 18
studievagledare@misu.su.se

Miljövetenskap:
Studievägledare Frida Edberg
08-674 72 62
studeranu@aces.su.se

Nutrition/näringslära:
Studievägledare Bettina Ehrenblad
08-524 81 087
bettina.ehrenblad@ki.se

Allmän studie- och karriärvägledning:
su.se/studievagledning
08-16 28 45
studentavdelningen@su.se

Studiemedel – CSN:
För information se csn.se

Bostad – SSSB:
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)
hjälper dig som är medlem i universitetets
studentkår med lägenhet. SSSB har enkelrum
och familjelägenheter.
08-458 10 00
sssb.se

Ytterligare information hittar du på 
su.se eller science.su.se

För mer information: Våra studievägledare kan svara på dina frågor om val av     
t.ex. utbildning, arbetsmarknad och studier utomlands. 


