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 Studievägledning på KTH. 

•Vägledning:  
– Vägledningssamtal 
– Individuell studieplanering (ISP). 
– Information 
– Studieteknik 
– Studie- och resultatuppföljning 
– Studieuppehåll/Studieavbrott. 
– Tillgodoräknanden/byte av kurs. 

 
•Studieekonomi  

– SVL svarar på generella frågor. Men huvudansvaret för att hålla sig informerad 
om CSN:s regler ligger på studenten, kontakta CSN direkt för exakta svar för 
just dig. 
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Registrering på KTH 

•Ladok – databas med personuppgifter och 
studieresultat. 

•Du har tillgång till delar i av Ladok på KTH 
personliga meny 

•Du ska registrera dig på termin och kurs 
•Göra adressändring 
•Se dina registrerade poäng 
•Dra ut studieintyg 
•Studentexpeditionen för in betyg och  har 
hand om tentahanteringen. 

 Mejl: studentexp@sth.kth.se 
 

mailto:studentexp@sth.kth.se


Utbildningens upplägg 
•Läsåret delas normalt in i fyra läsperioder.  
 

•P1+P2 ligger på hösten och P3+P4 ligger på våren. 
 

•Varje period innehåller minst två parallella kurser. 
https://www.kth.se/student/kurser/program/CMEDT/201
72/arskurs1    
•Efter varje period ges en tentavecka 
 
•Tentaanmälan på personliga menyn görs 2-4 veckor 
innan tentamen 
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       Utbildningens upplägg 

Kurserna i ÅK 1 och ÅK 2 är obligatoriska 
 
  
Till ÅK 3 väljer man valbara kurser som ingår i 
programmet. 
 



    Uppflyttningsregler 

Krav för uppflyttning från åk 1 till åk 2. 
Totalt ska minst 45hp från åk 1 vara slutförda. 

 
Krav för uppflyttning från åk 2 till åk 3. 
Totalt ska minst 90hp från åk 1+2 vara slutförda varav 
minst 50hp från åk 1. 

 
Krav för uppflyttning från åk 3 till åk 4. 

–Totalt ska minst 150hp från åk 1-3 vara slutförda varav 
minst 110hp från åk 1+2 och kandidatexamensarbetet 
15hp ska vara slutfört. 



  Betygsskala  

 
-Graderingsskala A-F, där A motsvarar högsta betyg och E 
lägsta och F motsvarar underkänt. 
 

-Fx - underkänt med möjlighet tillkomplettering (anges i 
kurs - PM). OBS! senast 6 veckor efter meddelat datum. 
 

-Vissa kurser endast P (godkänd) & F (underkänt). 
 

-Graderade betyg även på examensarbete. 
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Examina 

• Läser du hela utbildningen Medicinsk Teknik 300hp 
dvs Kandidatdelen + Mastersprogram, Medical 
Engineering, kan du ansöka om 3 examina: 

 
- Kandidatexamen (i Medicinsk Teknik)  

 
- Masterexamen (i Medicinsk Teknik) 

 
- Civilingenjörsexamen (i Medicinsk Teknik) 

   



Examina 2 examina 

•Läser man Kandidatdelen på Medicinsk 
Teknik och mastersprogram på en annan 
skola. 

•Ansök om 2 examina: 
 

-Kandidatexamen (i Medicinsk Teknik) 

 
-Masterexamen (i valt program) 
 



   CSN  
 

• Din ansökan måste ha inkommit till CSN senast 4 veckor efter 
inskrivningstillfället den 29 augusti (senast 25 september). 

 
• SÖK FÖR TVÅ TERMINER PÅ EN GÅNG 
 

• Du har dina pengar ca en vecka efter inskrivningen och KTH 
terminsregistrerat dig.  
 

• Ring Försäkringskassan vid första sjukdagen. Ej ngn ersättning 
men du spar studiemedelsdagar. 
 

• Totalt är 240 veckor studiemedelsberättigande för 
högskolestudier (ca 6år).  
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Studieresultat krav från CSN. 
 
• CSN:s studieresultatkrav för att vara berättigad till fortsatt   
studiemedel (vid heltidsstudier, 60hp/läsår) 
 

• Du som ej tidigare haft studiemedel för högskolestudier och 
söker studiemedel måste under de första 40v klarat 37hp.  
 

• Du som tidigare har haft studiemedel för högskolestudier 
måste ha klarat 45hp from vecka 41 och 40v framåt.  
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                  CSN 
 

•Fribeloppet - är gränsen för hur hög inkomst du får 
ha utan att studiemedlen minskas. Det fribelopp 
som gäller för dig står i beslutet om studiemedel. 
 

•Kalenderhalvår är  1 jan-30 juni och 1 juli-31 dec. 
 

•Mer info: www.csn.se 
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Informationsflödet 

•Informationsflödet är stort. 
    
•Som student ansvarar du själv för att du informerar dig. 
 

•Några tips för att hålla dig informerad: 
-Läs dina e-mail. Programwebben. 
https://www.kth.se/social/program/cmedt/   
-Gå på informationsmöten. 
-Fråga kurskamrater, äldre studenter och personal. 
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Anmälan av kurs inom program 
(AKP) 

•Görs av alla studenter på KTH varje termin 
inför kommande termin 
 

•Inför vårterminen mellan 1-15 nov 
 

•Inför höstterminen 1-15 maj 
 

•Via antagning.se 
 

•Även obligatoriska kurser 
 
 



Föreläsning-Plugga smart 
 

 
•Studieteknik och studievanor – Bli effektiv i studierna 
 
Björn Liljeqvist, inlärningsexpert, ger tips om vilka 
studievanor och vilken studieteknik som leder till de mest 
framgångsrika resultaten. 
 
2017-10-04 kl.15-17 – sal F1 (finns i schemat) 
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Studieteknik 
 

•Inlärningsprocessen i tre steg 
-Före  
-Medan  
-Efter 



Studieteknik - Före 

•Före kursstart -  skaffar du dig en 
överblick av kursen. 
-Hur är den uppbyggd. 
-Hur ser kurs-PM ut 
-Vilka moment ingår, hur ligger de i tiden och i 
förhållande till varandra – finns det någon tanke 
med detta. 

-Vilken kurslitteratur ingår - översiktsläs litteraturen, 
vilka ord/termer förekommer 

-Tänk efter vad ni vet om ämnet sedan tidigare. 
- Inför föreläsningar - skumläs det materiel ni fått. 

 



Studieteknik - Medan 
•Under föreläsningar, övningar och labbar var aktiv  
•Aktiv är man när man: 

-är uppmärksam 
- ställer frågor 
-associerar 
-konkretiserar 
- föreställer sig 
-drar slutsatser 

•Nyckelord- lyssna, fråga och anteckna! 



Studieteknik - Efter 
 

•Behålla/minnas det man läst sig 
•Repetition! - Förstärker minnet av det vi lärt 
oss. 
-Renskriv anteckningar 
-Sammanfatta anteckningar, föreläsningar och 
laborationer. 

-Samtala med lärare och kursare. 
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