
Till dig som höstterminen 2019 är antagen till  

Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp 
kurskod LITN03 

 

Välkommen till Institutionen för lingvistik! 

Upprop och kursstart: 

Måndagen den 9 september 2018 kl. 08.45 i sal C377 (hus C, plan 3 i Södra huset, 
Frescati). 

Meddela oss snarast per e-post (exp@ling.su.se) eller telefon (08-16 23 46) om du inte kan 
närvara vid uppropet men avser att gå kursen. Om du inte avser ta din plats i anspråk – lämna 
då återbud via Mina sidor på Antagning.se 

Checklista vid terminsstart 

Besök Stockholms universitets checklista inför terminsstart för att ta del av viktig information 
kring terminsstart och registrering. Gå igenom checklistan noga och följ den till punkt och 
pricka! 

Observera: Det är omöjligt för dig att följa studierna om du inte 

• Aktivera ditt universitetskonto och beställ universitetskortet på www.su.se/aktivera 
• Registrera dig på kursen via Mina studier under fliken Aktuell utbildning. Se länken: 

https://www.su.se/utbildning/studentservice/mitt-universitet 

Webbregistreringen är öppen 8/8 – 8/9. 

Schema och litteratur: 

Schema och litteraturlista kommer att delas ut vid uppropet och finns före kursstart på 
institutionens hemsida via denna länk: Info om kurs LITN03 

En lyckad terminsstart 

I terminsstartfoldern ”En lyckad terminsstart” hittar du värdefull information kring din 
terminsstart. Läs igenom noga och har du funderingar eller frågor så tveka inte att kontakta 
oss. 

Studentservice:  



På Studentavdelningens hemsida kan du läsa om vilka stödformer universitetet erbjuder i 
form av exempelvis teckenspråkstolk talböcker och mentorer för studenter med rätt till extra 
stöd vid studier. Följ länken så får du veta mer: Att studera med funktionsnedsättning 

Om du själv har någon funktionsnedsättning och behöver ha stöd eller anpassad 
examinationstid ska du kontakta studierektor Åsa Gustafsson på e-post 
asa.gustafsson@ling.su.se  

Studievägledning:		

Vid frågor av allmän karaktär, vänd dig till den centrala studievägledningen i Studenthuset. 
Vid specifika frågor angående våra teckenspråksutbildningar, kontakta studievägledare  och 
studierektor.  Åsa Gustafsson asa.gustafsson@ling.su.se 

Studentexpedition 

På studentexpeditionen (rum C 378) arbetar Nada Djokic och Linda Habermann. Linda 
Habermann är fullt teckenspråkig. 
 

Mottagning & telefontid 
Tisdagar 9-10, onsdagar 13-15 samt torsdagar 9-11 & 13-16 
Telefon: 08-16 23 46, e-post: exp@ling.su.se 

Om du själv har någon funktionsnedsättning och behöver ha stöd eller anpassad 
examinationstid ska du kontakta studierektor Åsa Gustafsson på e-post 
asa.gustafsson@ling.su.se snarast. 

Hitta till Frescati 

Hitta till oss 

Med tunnelbana: Från Stockholms central åker du med röda linjen mot Mörby Centrum. 
Kliv av vid hållplats Universitetet. Gå cirka 200 hundra meter rakt fram, förbi Picnic och Aula 
Magna som ligger på höger sida. Du ser sedan de höga blå husen som kallas Södra huset. De 
är namngivna från A-F. Du kan också åka med buss 50 från Odenplan och gå av vid 
Universitetet södra. Du är då vid gaveln av Södra huset. Vi finns i hus C på plan 3. Observera 
att du kommer in på plan 4 och därför ska gå ned en våning. 

Välkommen!	 


