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Nu är du student på
Uppsala universitet – Campus Gotland
och vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen!
Jag hoppas att du har lika höga förväntningar som vi
har, på din kommande tid här som student. Väldigt
snart är du igång med dina studier och du kommer
att träffa och lära känna många nya människor.
I den här boken har vi samlat det mesta som är värt
att veta för dig som ny student.
Vår målsättning är att du ska känna dig välkommen
här på universitetet. Tveka aldrig att fråga oss som
arbetar här om det är något du undrar över. Hellre
en fråga för mycket än en för lite.
Än en gång – hjärtligt välkommen till
Visby och Uppsala universitet!

Olle Jansson, rektorsråd
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A LUMN
Är en tidigare student. Ordet kommer från latinets
”alumnus” som betyder lärjunge eller skyddsling.

A KTIVERA STUDENTKONTO
För att kunna registrera dig på de kurser du är
antagen till behöver du aktivera ett studentkonto.
Om du saknar svenskt personnummer får du först
besöka receptionen för att få en engångskod. Ta
med nationell ID-handling/pass.
Aktivera ditt studentkonto så här:
Surfa in på uu.se/konto. Logga in via konto på
antagning.se, konto på eduID eller via en engångskod från receptionen.
Fyll i kontoansökningsformuläret, välj ett eget
lösenord (= lösenord A) och godkänn användarreglerna för studentkonto vid Uppsala universitet.
Studentkontot aktiveras direkt och du kan nu logga
in på uu.se/student och i de andra system du använder som student.
Om du vill skapa ett nytt A-lösenord eller har tappat bort ditt så kan du göra detta via uu.se/konto.

A MANUENS
En person som under sin studietid arbetar på institutionen inom utbildning eller administration kallas
amanuens.
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A VREGISTRERING
Om du inom tre veckor efter kursstart meddelar
studieadministrationen att du vill bli avregistrerad,
finns möjlighet att söka kursen vid ett senare tillfälle.

B EHÖRIGHET
För att studera vid universitet eller högskola måste
du uppfylla vissa behörighetsvillkor. Grundläggande
behörighet måste uppfyllas av alla som ska studera
oavsett vilken högskoleutbildning det gäller. Därutöver förekommer ofta krav på särskild behörighet för olika utbildningar. Observera att det inom
program kan förekomma behörighetskrav mellan
terminerna.

B ETYG
Vid universitetet används olika betygssystem
beroende på vilken utbildning du går. Vad som
gäller framgår av kursplanen för den kurs du läser.

B IBLIOTEKET
Almedalsbiblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek. På vår webbplats ub.uu.se finns bland
annat databaser, e-böcker, tidskrifter och andra informationsresurser för dina studier. Här finns också
våra sök- och skrivguider samt UB:s gemensamma
informationstjänst ”Fråga biblioteket” som är öppen
vardagar kl. 09.00-18.00.
9

Studieplatser, tyst läsesal, grupprum och kurslitteratur är samlat på plan 3. Här finns bibliotekarier
tillgängliga om du har frågor.
Via almedalsbiblioteket.se kan du boka grupprum,
ansöka om lånekort och söka den tryckta kurslitteraturen. För dig med läshinder finns möjlighet att få
anpassad kurslitteratur, kontakta oss via e-post,
almedalsbiblioteket@ub.uu.se så hjälper vi dig.
Eftersom Almedalsbiblioteket är ett integrerat folkoch universitetsbibliotek hittar du även böcker för
nöjesläsning, filmer och spel till utlåning hos oss.

B

IOMRÅDE
En kandidatexamen vid Uppsala universitet måste,
förutom huvudområde, omfatta ett biområde på
minst 30 högskolepoäng. Biområdet behöver inte
nödvändigtvis vara relaterat till ditt huvudområde
utan du kan välja att läsa något som breddar din
examen. Har du frågor kring detta, ta kontakt med
våra studie- och karriärvägledare.

B

OENDE
Vid gotlandsstudentbostad.se hittar du information
kring studentboende. Merparten är boende termins
vis/läsårsvis. Du kan boka en träff med boendeförmedlaren för studenter via: boende@rindi.com
Boende året om? Ställ dig så snart som möjligt i kö
hos Gotlandshem, gotlandshem.se – det kommu
nala bostadsbolaget på Gotland.
11

B YTE AV STUDIEORT
Går du på ett program och vill byta studieort ska du
som regel ansöka om detta hos universitetet/högsko
lan på den ort dit du vill flytta.

C AMPUSKORT
När du studerar eller jobbar hos oss behöver du ett
passerkort, Campuskortet. Du behöver det till skrivarna (för kopiering, scanning eller utskrifter), för
entré till vissa salar eller om du vill komma in i våra
lokaler utanför kontorstid. Är du ny student måste
du ha en aktuell registrering och ha aktiverat ditt
användarkonto vid Uppsala universitet (se rubrik
Aktivera studentkonto respektive Registrering) för
att få e-post med instruktioner om hur det går till.
Färdigt kort hämtas i receptionen.
Läs mer: cg.uu.se/student/reception/campuskortet

D ATORSAL
Om du inte har egen dator så finns en datorsal tillgänglig för dig som är student hos oss, sal B36 på
tredje våningen i B-huset. Du behöver campuskortet för att komma in i salen och du loggar in med
lösenord A på datorn. Du kan nyttja salen alla dagar
kl. 07.00-23.00 så länge ingen undervisning pågår.
Läs mer på cg.uu.se/student/it/datorsal.
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D UGGA
Ett mindre omfattande skriftligt prov för att kon
trollera att du läst och tillgodogjort dig litteraturen.
Om duggan är muntlig kan den jämföras med ett
vanligt läxförhör.

E XAMENSARBETE
En större skriftlig uppgift som ofta utgör avslut
ningen på en utbildning. Omfattar 15, 30 eller 45
högskolepoäng. Du tilldelas en handledare (en lärare) för att få råd och feedback om dina argument
och forskningsmetoder. Du behöver ”försvara” den
färdiga uppsatsen på ett seminarium, i en offentlig
diskussion eller ventilering. Detta innebär att du
svarar på frågor om din uppsats från en eller flera
medstudenter (opponenter) som har utsetts att
granska din uppsats, och du lyssnar på feedback från
andra studenter och lärare.

E XAMENSFRÅGOR
När du är klar med dina studier och uppfyller
kraven för examen kan du ansöka om att få ut ett
examensbevis. Det är ett dokument som visar att du
uppfyllt kraven för en viss examen. Du ansöker om
examen i Ladok och kan läsa mer här:
cg.uu.se/student/examen
På Campus Gotland arbetar Marianne Thorén som
examenshandläggare. Hon utfärdar examina och ger
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information om examenskrav, tillgodoräknande av
utlandsstudier, med mera.
Du når Marianne på telefon 0498-10 82 37 eller via
e-post, marianne.thoren@uadm.uu.se och hennes
kollegor på 018-471 19 14, examen@uadm.uu.se

F OLKBOKFÖRING
Du ska vara folkbokförd där du bor. Många av de
rättigheter och skyldigheter du har som medborgare
är beroende av var du är folkbokförd. Det gäller till
exempel olika bidrag, var du ska betala din skatt,
var du kan lista dig vid en vårdcentral och var du
ska rösta.
Läs mer om vikten av att folkbokföra dig här:
gotlandsstudentbostad.se/boende/tips-guider
och hos skatteverket.se/studentflytt

F UNKTIONSNEDSÄTTNING
Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning
kan du få riktat pedagogiskt stöd under din studietid. Stödet kan exempelvis vara inläst kurslitteratur,
anteckningsstödjare, mentor, anpassning av examination, syn- eller hörseltolkning.
Ansökan görs via webbsidan nais.uhr.se
Ta kontakt med vår samordnare för studenter med
funktionsnedsättning för mer information. Samordnaren erbjuder drop-in och bokade tider.
Tidsbokning: timecenter.se/campusgotland
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Telefon: 0498-10 82 17. E-post: funka-cg@uu.se
Besöksadress: D-huset, bottenvåningen.
Läs mer om att studera med funktionsnedsättning:
cg.uu.se/funka

F USK OCH PLAGIAT
Det räknas som fusk om man använder otillåtna
hjälpmedel under tentamen. Även att plagiera material eller annans uppsatsskrivning är fusk. Misstanke om fusk anmäls till rektor. Som student är det
ditt ansvar att ta del av information om vad som är
tillåtet och inte tillåtet vid till exempel tentamen.
Mer info finns på uu.se/student/rattigheter/fusk

F ÖRSÄKRING
Som student vid Uppsala universitet täcks du,
genom Kammarkollegiet, av en personskadeförsäkring vid undervisning och under färd mellan bostad
och universitetet. Du bör teckna en privat olycksfallsförsäkring som gäller din fritid och en hemförsäkring för din bostad här (när du folkbokfört dig).
Mer info: cg.uu.se/utbildning/praktiskt/forsakring
och gotlandsstudentbostad.se/boende/tips-guider

F ÖRVARINGSSKÅP
Intill receptionen finns förvaringsskåp som du kan
använda över dagen. Först till kvarn gäller och glöm
inte att ta med dig eget hänglås. Glöm heller inte
att tömma skåpet vid dagens slut.
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G RUPPRUM
På campus finns det studieplatser utspridda i korridorer och allmänna utrymmen där du kan studera,
själv eller tillsammans med andra. Det finns även
grupprum som du kan boka själv. Instruktioner för
bokning finns här: cg.uu.se/bokarum
Lediga lektionssalar bokar du, i mån av tillgång, i
receptionen samma dag som du vill ha rummet.
E-post: receptioncampusgotland@uadm.uu.se.
Telefon: 0498-10 82 00.
Du kan även hitta studieplatser och boka grupprum
i Almedalsbiblioteket.

H UVUDOMRÅDE
En generell examen måste alltid innehålla ett
huvudområde med fördjupade studier och självständigt arbete. Omfattningen beror på vilken
examen som avses. Kontakta våra studie- och
karriärvägledare om du har frågor kring detta.

H ÅLLBARA CAMPUS GOTLAND
Hållbarhet för oss handlar inte bara om att leverera
relevant innehåll i våra utbildningar. Det gäller även
ett hållbart campus. Tillsammans hittar vi lösningar
på allt från mat och energi till kunskap och innovation, ett pågående arbete där du behövs. Läs mer på
cg.uu.se/hallbarhet.
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H ÖGSKOLEPOÄNG
Studiernas omfattning anges i högskolepoäng (hp).
1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier, 30 hp en
termin och 60 hp ett helt läsårs heltidsstudier.

I DROTT OCH MOTION
Fysisk aktivitet är bra för hjärnan – förbättrar både
inlärning och återhämtning – så det är smart att varva studierna med motion. På Gotland finns ett brett
utbud av idrottsföreningar och träningscenter som
erbjuder en mängd olika motions- och sportmöjlig
heter – en del ger studentrabatt – och öns unika
natur och kultur erbjuder förstås goda möjligheter
till olika utomhusaktiviteter, året om.
Gotlands idrottsförbund är Riksidrottsförbundets
regionala organisation på Gotland och kan hjälpa
dig hitta rätt idrottsförening: rfsisu.se/gotland
Studentkåren Rindi har flera aktiviteter som du kan
engagera dig i. Eller vill du starta något i deras regi?
Mejla info@rindi.com för mer information.

IT

-STÖD
Verksamhetsnära IT-stöd sköter den dagliga driften
med underhåll av programvara, hårdvara och lokala
system på campus, till exempel skrivare och trådlöst
nätverk.
Under terminerna finns IT-personal på plats i receptionen vid särskilda tidpunkter. Enklast når du
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IT-support via e-post: servicedesk@uu.se, eller telefon 018-471 44 00, vardagar 08.00-21.00, helger
14.00-17.30. Läs mer på cg.uu.se/student/it

J OBB OCH KARRIÄR
Är du på väg ut i arbetslivet? Våra studie- och
karriärvägeldare ger dig stöd och vägledning. Du
som student erbjuds bland annat vägledningssamtal
och handledning i att skriva CV och personligt brev.
Läs mer på cg.uu.se/student/karriar
Söker du extrajobb? Läs om att jobba som student
värd nedan och håll koll på anslagstavlorna i D-huset och på Rindis webbplats rindi.com.

J

OBBA SOM STUDENTVÄRD
Vill du jobba extra under studierna? Vi behöver
ibland anlita studentvärdar vid olika evenemang.
Som studentvärd bör du vara glad och positiv och
tycka om att hjälpa andra. Förutom att du får kontakter och något att lägga till i ditt CV, så får du
förstås betalt. Hör av dig till:
infocampusgotland@uadm.uu.se

K ALENDARIUM
På cg.uu.se hittar du kalendariet med våra evenemang under året.
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K URSER

K URSVAL

All utbildning du läser vid ett universitet bygger på
kurser. Kursernas längd mäts i högskolepoäng (hp).
Ofta läser du en kurs i taget. Kurserna kan ingå i ett
program eller så kan du kombinera ihop din egen
utbildning genom fristående kurser. I många utbildningar bygger kurserna på varandra, vilket innebär
att du måste vara godkänd på en kurs för att kunna
fortsätta med nästa.

Du som läser ett program på campus måste oftast
söka kurser inför varje ny termin. Du gör din anmälan via antagning.se. För att bli antagen krävs det att
du uppfyller kraven för behörighet.
Inför kursvalet kommer du att få information från
din institution. Det är mycket viktigt att du tar del
av denna så att du vet vad som gäller för just ditt
program. Är du osäker kan du alltid ta kontakt med
våra studie- och karriärvägledare eller våra studie
administratörer.
Sista anmälningsdag är 15 april för kurser med start
höst- och 15 oktober för kurser med start vårtermin.

K URSLITTERATUR
Kurslitteraturen är ofta omfattande vid högskolestudier, omkring 500-1000 sidor för en 7,5 hp-kurs. Det
är vanligt att en del är på engelska, men det varierar
mycket mellan kurser och ämnen. Ibland är litteraturen enbart tillgänglig digitalt, så kallade e-böcker.
Du beställer och betalar oftast allt själv, eller lånar
på bibliotek – det finns normalt referensexemplar
av kurslitteraturen på Almedalsbiblioteket som du
kan läsa där eller låna hem i sju dagar.

K URSPLANER
Kursplaner utgör viktiga juridiska dokument, ett
slags avtal mellan utbildningsanordnaren och dig
som student. De innehåller kursens benämning,
omfattning och syfte. I kursplanen får man också
upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examinationen går till.
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K URSVÄRDERING
Alla studenter får i slutet av en kurs möjlighet att
anonymt ge sina synpunkter i en kursvärdering.
Dina synpunkter är värdefulla för lärare och utbildningsansvariga. Genom dem bidrar du som student
till universitetets kvalitetsarbete.

K ÖRER OCH ORKESTRAR
Vill du sjunga i kör eller spela i band/orkester?
Campus Gotland och Gotlands studentkår Rindi
har ett samarbete med GotlandsMusiken och kan
erbjuda dig plats i någon av våra båda körer eller
i ett band eller till och med i en kammarorkester.
Gratis förstås. Läs mer här: cg.uu.se/student/musik
25

L ADOK
Ladok är ett studiedokumentationssystem som
omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå
och forskarnivå vid Uppsala universitet. Du kan
kontrollera dina uppgifter genom Ladoks studentgränssnitt student.ladok.se som du även hittar via
uu.se/student. I Ladok kan du också hämta studieintyg och ansöka om examen.

L AMNINGEN
Enligt en mångårig tradition anordnar Gotlands
studentkår Rindi välkomstaktiviteter som kallas för
Lamning när höstterminen startar. Som ny student
har du chans att ta del av lamningen. Där träffar du
nya kamrater i en avslappnad och rolig miljö samtidigt som du får bättre koll på Visby. Lamningen kan
jämföras med nollningar på andra universitet men
med en gotländsk touch, det vill säga schysst och
trevligt. Läs mer här: rindi.com/lamning

L UNCH PÅ CAMPUS
Många studenter vill ta med sig egen lunch till
campus och därför finns det mikrovågsugnar och
matplatser för detta på plan 4 i E-huset, bottenvåningen i D-huset samt på plan 2 i Rindiborgen. Om
du köper lunch i Restaurang Maltfabriken eller hos
kringliggande restauranger, fråga efter studentrabatter. Om du har egen mugg får du billigare kaffe hos
Maltfabriken.
27

O FFICE 365 EDUCATION
Alla studenter vid Uppsala universitet får ett Office
365 Education-konto med tillgång till ett Microsoft

Office-paket, kalender och e-post. Läs mer här:
cg.uu.se/student/it/office

PM ,

PROMEMORIA
Promemoria är latin och betyder skriftlig inlämningsuppgift. Det är en kort uppsats eller rapport,
ofta mindre i omfattning än en vetenskaplig rapport. Kan även kallas essä, uppsats eller ”paper”.

R ECEPTIONEN
Receptionen är på många sätt mittpunkten på Campus Gotland och är också det första du möter när du
kliver in genom huvudentrén på Cramérgatan 3. Här
träffar du normalt receptionspersonal vardagar kl.
08.00-16.30, och vissa tider även studieadministra
tionen och IT-stödet. Här kan du bland annat hämta
ut dina tentor, lämna eller hämta upphittat gods och
fylla på ditt campuskort. Du kan också köpa våra
profilprodukter i receptionen.
Läs mer om vad du kan få hjälp med i receptionen
här: cg.uu.se/student/reception

R EGISTRERING
För att få börja på programmet eller de kurser du är
antagen till behöver du registrera dig. Logga in via
28

uu.se/student med de inloggningsuppgifter du fick
när du aktiverade ditt studentkonto (se Aktivera
studentkonto) och registrera dig på din kurs, innan
deadline för registrering. Olika kurser kan ha olika
registreringsperiod och du ansvarar själv för att ta
reda på vad som gäller.
Observera att om du är antagen med villkor behöver
du kontakta studieadministrationen innan registreringsperiodens slut och visa att du uppfyller kraven
innan registrering är möjlig.

R EGLER OCH RÄTTIGHETER
Vid Uppsala universitet råder nolltolerans mot disk
riminering och kränkande särbehandling. Vi arbetar
aktivt och intensivt med lika villkorsfrågorna. En
viktig uppgift är att se till att våra regler, normer
och rutiner speglar ett förhållningssätt som präglas
av respekt för studenters och medarbetares olika
förutsättning. Läs mer: cg.uu.se/student/rattigheter

R ESA TILL OCH FRÅN GOTLAND
Till Gotland kommer du antingen med färja eller
flyg och det går flera turer dagligen. Som student
får du rabatt på färjan. Du som folkbokför dig på
Gotland under studietiden får ännu bättre priser på
färjan, så kallad ”Gotlandsrabatt”.
Läs mer om resor till och från Gotland på hemsidan: cg.uu.se/utbildning/praktiskt/resa
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R ESA PÅ GOTLAND
Gotlands kollektivtrafik tar dig till så gott som hela
ön, oavsett om det gäller korta turer i Visby eller
längre utflykter. Studentrabatt gäller. Läs mer på
gotland.se/kollektivtrafiken.

S CHEMA
Schema för dina kurser finns på: schema.uu.se. Du
kan även nå länken via uu.se/student. När du söker
efter ett schema anger du kurskoden eller kursens
namn och vilken termin kursen startar.
Vid receptionen finns en skärm som visar lokaler för
dagens alla bokade lektioner.

S JUK UNDER STUDIERNA
Vänd dig i första hand till en vårdcentral om du
behöver råd om din hälsa. Om du inte är akut sjuk,
kontakta Vårdguiden på telefon 1177. Vid längre
sjukdom är det viktigt att stämma av med program-/
kursansvarig och i vissa fall en studie- och karriärvägledare om hur du kan ta igen det du har missat.
Om du studerar med studiemedel är det viktigt att
du sjukanmäler dig till Försäkringskassan. Det kan
annars bli problem med att få studiebidrag och studielån via CSN i framtiden. CSN måste ha ett intyg
på att du verkligen varit sjuk och hur länge. Läs mer
här: cg.uu.se/student/studenthalsan/omsjuk
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S OCIALA MEDIER
Kommunicera med oss och få nyheter om vad som
händer på Campus Gotland.
Facebook: facebook.com/uu.campusgotland
Instagram: instagram.com/uucampusgotland
Twitter: twitter.com/UUCampusGotland

S PRÅKVERKSTADEN
Språkverkstaden erbjuder individuell handledning
på svenska och engelska. Här kan du få stöd i framförallt ditt skrivande, samt råd och tips hur du kan
utveckla ditt akademiska språk.
Läs mer och boka tid på cg.uu.se/student/sprak
Region Gotlands ”Lärcentrum” erbjuder bland
annat studieplatser, wifi och café. Läs mer här:
gotland.se/larcentrum

S TIPENDIER
Studenter och forskare vid Uppsala universitet har
varje termin möjlighet att söka en mängd stipendier.
Läs mer om ansökan, tilldelning med mera här:
uu.se/student/stipendier

S

TUDENTHÄLSAN
Hos Studenthälsan kan du boka tid för individuella
stödsamtal i frågor som rör din psykiska hälsa eller
livet som student. Här kan du få hjälp med att hantera problem såsom stress, ångest, låg självkänsla,
33

nedstämdhet, sömnproblem, eller bara prata av dig.
Studenthälsan ordnar också föreläsningar och kurser
kring ämnen som rör studenters psykosociala hälsa.
Här arbetar kurator/KBT-terapeut Sofie Westberg.
OBS! Här finns ingen sjukvårdsutbildad personal.
För medicinska eller fysiska besvär kontakta 1177
eller någon av Visbys vårdcentraler.
Tidsbokning via telefon, 0498-10 84 80.
E-post: studenthalsan-cg@uu.se. Mer info finns på
hemsidan, sh.uu.se. Besöksadress: C-huset, plan 3.

S TUDENTKÅRE N
Gotlands studentkår Rindis huvuduppgift är att
tillvarata studenternas intressen genom att verka för
en kvalitativ utbildning, en fungerande arbetsmiljö
samt möjlighet till studiesociala aktiviteter.
Studentkåren ska även verka för ett gott samarbete med universitetet, regionen och näringslivet på
Gotland, samt aktivt delta på den nationella arenan.
Gotlands studentkår Rindi är studenternas demokratiska intresseorganisation och representerar alla
studenter som studerar vid Uppsala universitet –
Campus Gotland.
I sin studiepolitiska verksamhet bevakar Rindi kvaliteten i utbildningarna, hjälper till med studierelaterade frågor och för vid behov studenters talan mot
universitetet. Förutom det vill Rindi vara en mötesplats där du lär känna andra studenter, kan sitta och
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plugga i Rindiborgen och ha kul med dina kamrater.
Hos Rindi blir du inte en i mängden, du blir en i
gemenskapen!
Håll dig dig uppdaterad om allt nytt och sådant som
försiggår på kåren, gå med i Facebook-gruppen
Gotlands studentkår Rindi. Mer info: rindi.com

S

TUDENT OCH STUDIUM
På uu.se/student samlas en mängd studenttjänster
såsom Ladok, Studium och meddelanden från din
institution. Här hittar du det mesta som rör dina
studier, så ta för vana att logga in regelbundet.
För att se all information som är knuten till dina
studier så behöver du aktivera ditt studentkonto
och vara registrerad (se rubrik Registrering och
Aktivera studentkonto).
I Studium, login.studium.uu.se, hittar du dina kurs
sidor och information från dina lärare.

S

TUDENTRABATTER
Som student har du tillgång till studentrabatter.
Enklast får du full tillgång till utbudet genom att
bli medlem hos Gotlands studentkår Rindi. Utöver
billigare resor med färjan så ser du dina rabatter på
studentkortet.se samt lokala rabatter på rindi.com.
Fråga alltid där du handlar om de har studentrabatt
och var beredd att visa ditt kort! Du kan även använda det digitala kortet via STUK-appen.
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S TUDIEADMINISTRATIONEN
För hjälp med kursspecifika ärenden kan du besöka
studieadministrationen på plan 2 i D-huset. Se aktuella öppettider på vår webbsida cg.uu.se. E-post:
studentservicecampusgotland@uu.se
Behöver du hjälp med allmänna frågor om registrering, antagning, studieintyg med mera kan du besöka vår reception. Läs mer om vad du kan få hjälp
med här: cg.uu.se/student/studentservice

S

TUDIEMEDEL
Det vanligaste sättet att finansiera dina studier är
med statliga studiemedel som du söker från Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Om du ska läsa
flera terminer är det bra att söka för ett helt läsår
samtidigt. På vår sida om ekonomi kan du läsa mer:
cg.uu.se/utbildning/praktiskt/ekonomi

S TUDIETEKNIK
För att studera framgångsrikt är det viktigt att ha en
bra studieteknik och grunden till det är god struktur
och planering. Räkna med att studierna tar tid. Heltidsstudier innebär cirka 40 timmar i veckan och en
stor del av detta är på eget ansvar.
Föreläsningar om studieteknik erbjuds under terminerna av Språkverkstaden. Du kan även få viss hjälp
med detta hos Studenthälsan eller våra studie- och
karriärvägledare.
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STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING
Våra studie- och karriärvägledare hjälper dig att
hitta rätt bland våra utbildningar och att strukturera
dina möjligheter så att du kan göra medvetna val.
Via drop-in, bokade samtal, telefon och mejl erbjuder de samtal och stöd före och under dina studier och när du är på väg ut på arbetsmarknaden.
Kontaktuppgifter:
Tidsbokning: timecenter.se/campusgotland
E-post: studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se
Besöksadress: D-huset, bottenvåningen
Webb: cg.uu.se/student/vagledning

S

TUDIEUPPEHÅLL
Om du behöver göra uppehåll i dina studier ska du
ansöka hos din institution om studieuppehåll. I vissa
fall kan du ha en garanterad plats på utildningen
efter uppehållet. Vänd dig till din studie- och karriär
vägledare eller till din studieadministratör för att få
hjälp. Läs mer om studieuppehåll här:
uu.se/student/rattigheter/studieuppehall

T ENTAMEN
Tentamen, eller tenta som det också kallas, är ett
muntligt eller skriftligt prov. Om du får underkänt,
kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle, vid
en så kallad omtentamen.
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Du måste alltid anmäla dig till tentamen, det gör du
via Ladoks studentgränssnitt student.ladok.se. Du
hittar också länk via uu.se/student. Det är inte möjligt att efteranmäla sig i skrivsalen eller hos studieadministrationen. Vid Uppsala universitet skrivs alla
salstentamina anonymt.
Kom i god tid till salen. Kommer du försent, efter
det att provuppgifterna delats ut, måste du vänta i
25 minuter utanför salen innan du släpps in av en
ansvarig vakt, ingen extra tid kommer att ges. Kommer du senare än 30 minuter efter utsatt starttid får
du inte delta. Ta alltid med giltig legitimation.
Har du en funktionsnedsättning och önskar extra
stöd vid tentamen, kontakta vår samordnare för
studenter med funktionsnedsättning.
Läs mer: cg.uu.se/student/tenta

T ILLGODORÄKNANDE
Om du läst kurser som du anser motsvarar delar av
det som ingår i din utbildning kan du ansöka om
att få tillgodoräkna dig detta. Här kan du läsa mer:
uu.se/student/examen/tillgodoraknande

T URISTA PÅ GOTLAND
Turismen är en av Gotlands största näringar och ön
är ett av Sveriges populäraste turistmål. Passa på att
upptäcka Sveriges största ö. På turistbyrån vet de
det mesta om Gotland, så fråga gärna där. Du hittar
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den på Donners plats, ett stenkast från campus eller
sök information på gotland.com

U NDERVISNINGSFORMER
Undervisningen består både av schemalagd under
visning och av självstudier där du läser och löser
uppgifter på egen hand eller tillsammans med
kurskamrater. En dag utan schemalagda aktiviteter betyder inte att du är ledig, det innebär tid till
självstudier.
Föreläsningar är en vanlig undervisningsform där en
föreläsare eller lärare pratar om ett ämne. Seminarier innebär oftast att en mindre grupp studenter
träffar en lärare för att diskutera ett ämne. Du förbereder dig genom att läsa in dig på ämnet i förväg.
Undervisningsformer som laborationer, grupparbeten, övningar och studiebesök förekommer också.
En del undervisning är obligatorisk och betygsgrundande. Var noga med att ta reda på vad som gäller
för din kurs.

U TLANDSSTUDIER
Som heltidsstuderande vid Uppsala universitet kan
du ansöka om att studera 1-2 terminer eller kortare
sommarkurs utomlands vid något av våra partner
universitet. Du kan också ansöka om stipendier för
att göra utlandspraktik eller fältstudier till ditt examensarbete. Informationstillfällen ges varje termin.
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Information och vägledning ges via drop-in, bokade
samtal, telefon och mejl. Mer info och kontaktuppgifter finns på cg.uu.se/student/utland
Besöksadress: D-huset, bottenvåningen.

U

PPHITTAT
Många upphittade/kvarglömda plagg och värdesaker lämnas in till receptionen. Kläder och dylikt
förvaras i två månader, därefter lämnas de till välgörenhetsorganisationer.
Värdesaker förvaras och kvitteras ut mot beskrivning. Vi behåller värdesaker, t.ex. nycklar eller mobiltelefoner i ca 14 dagar och därefter lämnas de till
polisen. Inlämnade bankkort klipps och skickas till
banken enligt informationen på kortet.

U TSKRIFT OCH KOPIERING
Campus Gotland har en gemensam utskriftshantering för studenter och anställda på Campus.
Du kan skriva ut från datorerna i datorsalen eller
via webben. Efter att ett dokument har skickats
för utskrift från datorn kan du gå till valfri skrivare
på campus och logga in med ditt campuskort. Då
syns din utskrift på skrivarskärmen och kan skrivas
ut. Utskriftskuponger finns att köpa i receptionen
i olika valörer från 20 kr. Läs mer om bland annat
avgifter på hemsidan: cg.uu.se/student/it/skrivaut
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V AKTMÄSTERI
Våra vaktmästare håller ordning i våra lokaler. De
tar också hand om post och godshantering. Du når
dem på telefon: 0498-10 82 13, eller e-post:
vaktiscampusgotland@uadm.uu.se

W IFI

åt att minska mängden avfall som måste deponeras
och ökar andelen som kan gå till värmeproduktion
eller annan materialåtervinning.

Ö PPETTIDER PÅ CAMPUS
Campus Gotlands entrédörrar är öppna vardagar
07.30-17.00. Sommartid och runt julhelgerna gäller

Eduroam heter det nätverk som studenter och
personal har tillgång till på campus. Det kan även
användas på andra lärosäten och en mängd andra
ställen i världen, till exempel flygplatser. Här finns
instruktioner för att ansluta: cg.uu.se/student/it/wifi

andra tider.
Studenter och personal kan komma in i lokalerna
klockan 07.00-23.00 alla dagar. Efter kontorstid
krävs gilitgt passerkort (campuskortet). Mer info
finns på cg.uu.se/oppet

Z

OOM
Zoom är en e-mötestjänst, gratis för studenter och
anställda vid Uppsala universitet. Zoom används
både för undervisning och för online-service
med våra stödfunktioner. Du kan ansluta till ett
Zoom-möte, med video och ljud från din egen dator
eller mobiltelefon, med Zoom-klienten, en webbläsare eller universitetets videokonferenssystem.
Information och installationsguide finns på
uu.se/student/it-for-studenter/zoom-for-studenter

Å

TERVINNING
Sortera och släng ditt skräp vid någon av våra 17
återvinningsstationer som finns utplacerade i alla
byggnader på campus. Genom sopsortering hjälps vi
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