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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 kurs 
•Göra adressändring 
•Se dina registrerade poäng 
•Dra ut studieintyg 
•Studentexpeditionen för in betyg och  har hand om 
tentahanteringen samt omregistrering av kurs. 

  
Mejl: studentexp@sth.kth.se 
 

mailto:studentexp@sth.kth.se


Utbildningens upplägg 

•Läsåret delas in i fyra läsperioder.  
 

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

•Varje period innehåller minst två parallella kurser. 
 
•Efter varje period ges en tentavecka 
 
•Tentaanmälan på personliga menyn görs 2-4 veckor 
innan tentamen 
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       Utbildningens upplägg 

Information om kurser finns i kurs och programkatalogen på 
KTH:s hemsida 
 
•Kurserna i åk 1 och 2 är obligatoriska 
 
https://www.kth.se/student  
 
•Till ÅK 3 väljer man valbara kurser som ingår i programmet. 
 

https://www.kth.se/student
https://www.kth.se/student


 Uppflyttningsregler 180hp 

• För att bli uppflyttad till årskurs 2 finns krav på särskild 
behörighet till kurser 
 

• Uppfyller man inte dessa krav ska en individuell 
studieplanering upprättas i samråd med 
studievägledaren  

   
• Förkunskapskrav - kurserna bygger på varandra 
 
• Spärrade kurser –vissa kurser är ett krav för att få läsa 
t.ex. projektkurs 

 
 

 
 



  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). 
 

-Betyg P och F på examensarbete 
Högskoleingenjörsexamen  
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   CSN  
 

• Din ansökan måste ha inkommit till CSN senast 4 veckor efter 
inskrivningstillfället den 27 augusti (senast 25 september). 

 
• SÖK FÖR TVÅ TERMINER PÅ EN GÅNG 
 

• Du behöver kursregistrera dig på kurser du ska läsa. 
 

• 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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http://www.csn.se/


 
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 
 
 



 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/timel/     
-Gå på informationsmöten. 
-Fråga kurskamrater, äldre studenter och personal. 
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https://www.kth.se/social/program/timel/
https://www.kth.se/social/program/timel/


 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. 
 
   Datum finns i schemat.  
 13 september kl 15-18 sal T2 
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Välkommen till 
Studenthälsan 
2018.09.12   / 



Studenthälsan 
 
Att må bra är en god grund för 
lyckade studier. Vänd dig till 
Studenthälsan när balansen i 
vardagen rubbas av fysisk eller 
psykisk ohälsa och din studieförmåga 
försämras. 



 Studenthälsan erbjuder 
 

•Förebyggande hälsovård 
•Rådgivning/information/hänvisningar 
•Samtal/stödkontakt 
•Krisbearbetning 



 
•sociala 
•existentiella 
•medicinska och 
•personliga frågor. 

Studenthälsan möter dig för 
samtal och rådgivning i  



Har tystnadsplikt 

Är kostnadsfritt 



Avonova Region Stockholm 
• 8 enheter i Stockholmsområdet 
• KTH och Studenthälsan hör till 

Sergelmottagningen, men kan använda alla 
enheter 

• Adress Sergels torg 12, plan 2 
• Rådgivning, bedömning 08-120 125 00 

• E-postadresser; 
• studenthalsan-skoterska@avonova.se 
• studenthalsan-kurator@avonova.se 

 

mailto:studenthalsan-skoterska@avonova.se
mailto:Studenthalsan-kurator@avonova.se


Vill du har hjälp att hantera din tenta-
stress? 
 

Studenthälsan Avonova erbjuder dig som är student på KTH 
Kurs ”Förberedelser inför Tentamen HT 2018”  
anmäl senast 24/9 
 
  SYFTE 
• att ge dig ökad kunskap inför tentamen för att minska stress 

och ge möjlighet att träffa andra i liknande situation 
 
• att ge verktyg att hantera stress och negativa tankar inför 

tentamen och att bibehålla eller öka prestationsförmågan och 
därmed lyckas med studierna 
 

• att ge dig trygghet och självsäkerhet i studie- och 
tentamenssituationer 

 
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.825530!/Att%20hantera%20t
entastress%20HT%20-18.pdf  

 
 

https://www.kth.se/polopoly_fs/1.825530!/Att%20hantera%20tentastress%20HT%20-18.pdf
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.825530!/Att%20hantera%20tentastress%20HT%20-18.pdf
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.825530!/Att%20hantera%20tentastress%20HT%20-18.pdf
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.825530!/Att%20hantera%20tentastress%20HT%20-18.pdf
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.825530!/Att%20hantera%20tentastress%20HT%20-18.pdf


ATT TALA INFÖR ANDRA HT 2018 
Anmäl senast 1/11 
  • Kursen riktar sig till dig som är student på KTH som vill känna dig säker, trygg 

och bekväm när du talar inför andra. 
 
• Gruppstorlek: max 10 personer 
 
  SYFTET MED KURSEN 

 
• att ge dig kunskap om hur du påverkas av dina tankar och hur du kan hantera 

dem på ett konstruktivt sätt  
 
• att belysa vikten av förberedelse både praktiskt och psykologiskt 
 
• att ge dig trygghet och självsäkerhet i sociala situationer 
 
• att belysa betydelsen av självkänsla och självförtroende i vårt sätt att förhålla 

oss till andra 
 
• att praktisera och träna nya färdigheter 

 
• https://www.kth.se/polopoly_fs/1.825529!/Att%20tala%20inf%C3%B6r%20an

dra%20HT%20-18.pdf  
 

https://www.kth.se/polopoly_fs/1.825529!/Att%20tala%20inf%C3%B6r%20andra%20HT%20-18.pdf
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.825529!/Att%20tala%20inf%C3%B6r%20andra%20HT%20-18.pdf
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.825529!/Att%20tala%20inf%C3%B6r%20andra%20HT%20-18.pdf
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.825529!/Att%20tala%20inf%C3%B6r%20andra%20HT%20-18.pdf
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.825529!/Att%20tala%20inf%C3%B6r%20andra%20HT%20-18.pdf


Anmälan 

 
  Till studenthalsan-kurator@avonova.se  
 
• Anmälan är bindande . Det är viktigt att du kan 

närvara vid alla tillfällen. 
 
• Kursen är kostnadsfri. 
  
• Plats: Avonova Sergel 
 

mailto:studenthalsan-kurator@avonova.se
mailto:studenthalsan-kurator@avonova.se
mailto:studenthalsan-kurator@avonova.se


Frågor! 

Lycka till! 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPyKydwp7SAhWqPZoKHSpLDgwQjRwIBw&url=http://slideplayer.se/slide/2009022/&psig=AFQjCNF3SC4HLqFaBPqHebnOvNn19DTYtg&ust=1487674666605698
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