
 
 
 
 

 

 

 

 
Hej och välkommen… 

 
… till Resurscentrum för nätundervisning (RCN) på KTH. Du kommer inom en snar framtid att läsa en spännande 
kurs hos oss. Så här innan kursstart vill vi på RCN passa på att ge lite generell information. Närmare kursstart 
kommer du få ett välkomstbrev för den kurs som du ska läsa. 
 
Så här fungerar det 
Våra kurser har flexibel studietakt, det vill säga att du kan själv välja i vilken takt du vill studera.  
Kursregistrering sker när kursomgången har startat. För att få en kursregistrering krävs att du är antagen, skapat ett 
RCN-konto och påbörjat kursen. Du kan dock påbörja kursen innan kursstart men dina resultat kommer inte att 
registreras i vår lokala betygsdatabas, LADOK förrän kursstillfället startat. 
Mer information om kursregistrering hittar du här: http://www.kth.se/rcn/natstudent/kurs-och-poangregistrering-
1.47516  
 
Komma igång 
För att komma igång med kursen måste du skapa ett datorkonto, ett så kallat RCN-konto. Detta skapar du genom 
kursens egna hemsida. För att hitta till respektive kurs kan du gå in på http://www.kth.se/rcn för att sedan klicka dig 
vidare till den kurs som du ska läsa. Var noga med att skapa RCN-konto för den kursomgång du ska läsa. Är du 
osäker kan du titta på vilka veckor kursen kommer hållas eller kontakta studievägledningen på RCN. 
 
Student Lounge 
Student Lounge är den plattform där kursmaterial, övningsuppgifter samt vissa tentor finns tillgängliga för dig som 
student. Här kan du även göra en individuell tidsplan samt bestämma i vilken takt du vill läsa kursen. 
Du hittar till ditt Student Lounge via http://www.kth.se/rcn/inloggning  
 
Antagen till flera kursomgångar? 
Har du sökt in till fler kursomgångar för samma kurs via antagning.se? Du kan bara bli kursregistrerad på en 
kursomgång. Om det är av vikt för dig att bli kursregistrerad på en speciell kursomgång, t.ex. på grund av CSN, ber 
vi dig kontakta studievägledningen. Annars blir du kursregistrerad på den kursomgång som du anmält dig till som 
ligger närmast i tiden. Om du har sökt endast till en kursomgång för kursen behöver du inte kontakta 
studievägledningen. 
 
Ska du söka studiemedel?  
RCNs kurser är studiemedelsberättigade, det är dock viktigt att du som blivande student är uppmärksam på att du 
söker studiemedel under de veckor som kursen kommer att hållas. Tänk också på att den takt du valt att studera 
kursen på påverkar ditt studiemedel. Nedan finns mer info gällande studiemedel 
http://www.kth.se/rcn/natstudent/vanliga-fragor-1.264656  
 
Behöver du hjälp med att få korrekt studiemedel ber vi dig kontakta CSN. 
 
Kontakt och hjälp 
Studieväledningen på RCN (info@rcn.kth.se tel: 08 790 60 60) – hjälper dig med frågor som rör poäng i 
LADOK, antagning, registrering. Se även  http://www.kth.se/rcn 
Mentor (mentor@nti.se tel: 08-506 375 90)  – hjälper dig med frågor om kursens innehåll eller tekniska frågor om 
ditt RCN-konto.  
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