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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 trycksaken 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



AKTIVERA STUDENTKONTO

För att kunna registrera dig på de kurser du är anta-
gen till behöver du aktivera ett studentkonto. Om 
du saknar svenskt personnummer behöver 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 engångs-kod från recep-
tionen. Där fyller du i kontoansökningsformuläret, 
väljer ett eget lösenord (=lösenord A) och godkän-
ner användarreglerna för studentkonto vid Uppsala 
universitet. Studentkontot aktiveras direkt och du 
hänvisas till Studentportalen. Notera att det kan ta 
upp till ett dygn innan alla funktioner är tillgängliga. 
På uu.se/konto kan du också skapa ett nytt A-lösen-
ord om du senare tappat bort/glömt det. 

BIBLIOTEKET

Almedalsbiblioteket är en del av Uppsala universi-
tetsbibliotek. Här finns inte bara böcker, filmer och 
spel för utlåning: För studenter erbjuds enskilda 
studieplatser, tyst läsesal, grupprum, samt referens-
exemplar av kurslitteratur.
På almedalsbiblioteket.se kan du ansöka om låne-
kort, boka grupprum och söka litteratur. Där finns 
också information om våra öppettider och evene- 
mang. Almedals biblioteket är ett integrerat folk-



och universitetsbibliotek. Informationsdisken på 
plan 3 bemannas vissa tider av universitetsbibliote-
karier som svarar på dina frågor.
Har du en läsnedsättning, kontakta  
bibliotek@campusgotland.uu.se så hjälper vi dig 
med de hjälpmedel du har rätt till.
Universitetsbibliotekets gemensamma informations-
tjänst är öppen vardagar kl. 9-18, ub.uu.se  
E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00. Twitter: @fragauub

BOENDE

Söker du boende? Via Studentkåren Rindis boende-
förmedling har du möjlighet att få kontakt med 
både privata värdar och bostadsbolag med lediga 
lägenheter. Studentkårens boendeförmedlare nås på  
boende@rindi.com och har även besökstider. Läs 
mer på: gotlandsstudentbostad.se.

CAMPUSKORT

När du studerar eller jobbar hos oss behöver du ett 
passerkort, Campuskortet. Du behöver det till skri-
varna (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

DATASAL

Om du inte har egen dator så finns en datorsal till-
gänglig för dig som är student vid Campus Gotland, 
sal B36 på tredje våningen i B-huset. Du behöver 
campuskortet för att komma in i salen och du log-
gar in med lösenord A på datorn. Du kan nyttja 
salen dygnet runt så länge ingen undervisning pågår. 
Läs mer på cg.uu.se/student/it/datasal.

EXAMENSFRÅGOR

När du är klar med dina studier och uppfyller kra-
ven för examen kan du begära att få ut ett examens-
bevis. Det är ett dokument som visar att du uppfyllt 
kraven för en viss examen och kursbevis visar att 
du har genomfört en viss kurs. Examensbevis utfär-
das normalt vid det universitet eller den högskola 
där du läst den sista kursen som ska ingå i examen, 
men avsteg kan göras om de berörda högskolorna 
kommer överens om något annat. Du ansöker om 
din examen i Studentportalen. Du kan läsa mer om 
examen här: cg.uu.se/student/examen
Examensenheten fattar även beslut om tillgodoräk-
nande av utlandsstudier.



På Campus Gotland arbetar Marianne Thorén som 
examenshandläggare. Hon jobbar med att utfärda 
examina samt ger 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

FOLKBOKFÖRING

Du ska vara folkbokförd där du bor. Om du bosatt 
dig på en ny studieort ska du alltså vara folkbok-
förd där och du måste anmäla flyttning till din nya 
adress. Många av de rättigheter och skyldigheter du 
har som medborgare är beroende av att du är folk-
bokförd och 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. Vänd dig till Skatteverket, folkbokföring-
en, för adressändring och frågor om detta,  
skatteverket.se, sök på ”Flytta student”.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning 
kan du få särskilt pedagogiskt stöd under din studie-
tid. Stödet kan exempelvis vara inläst kurslitteratur, 
anteckningsstödjare, mentor, anpassning av examina- 
tion, syn- eller hörseltolkning.
Ansökan görs via webbsidan nais.uhr.se 



Ta kontakt med vår samordnare Sofie Westberg på 
Studenthälsan för mer information.
Drop-in för kortare frågor: måndagar 14.00-16.00.

Tidsbokning: timecenter.se/campusgotland
Telefon: 0498-10 82 44

E-post: studenthalsan@campusgotland.uu.se
Besöksadress: D-huset, bottenvåningen. 
Läs mer om att studera med funktionsnedsättning:  
cg.uu.se/funka

FÖRSÄKRING

Som student vid Uppsala universitet täcks du,  
genom Kammarkollegiet, av en personskadeförsäk-
ring vid undervisning och under färd mellan bostad 
och universitetet. Du bör teckna en privat olycks-
fallsförsäkring som gäller din fritid och en hemför-
säkring för din bostad här (när du folkbokfört dig)
Mer info cg.uu.se/utbildning/praktiskt/forsakring

FÖRVARINGSSKÅP

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.

GOTLANDS STUDENTKÅR RINDI

Studentkårens huvuduppgift är att tillvarata studen-
ternas intressen genom att verka för att studenterna 



får en kvalitativ utbildning, en fungerande arbets-
miljö samt möjlighet till studiesociala aktiviteter. 
Studentkåren ska även verka för ett gott samarbe-
te med universitetet, regionen och näringslivet på 
Gotland, samt aktivt delta på den nationella arenan.
Gotlands Studentkår Rindi är studenternas demo-
kratiska intresseorganisation och representerar alla 
studenter som studerar vid Uppsala universitet –
Campus Gotland.
I sin studiepolitiska verksamhet bevakar Rindi kvali-
teten i utbildningarna på Campus Gotland, hjälper 
till med studierelaterade frågor och för vid behov 
studenters talan mot universitetet. Förutom det vill 
Rindi vara en mötesplats där du kan lära känna an-
dra studenter, sitta och plugga i Rindiborgen och ha 
kul med dina kamrater. Hos Rindi blir du inte en i 
mängden, du blir en i gemenskapen! 
För att hålla dig uppdaterad om allt nytt, event och 
sådant som försiggår på kåren, gå med i Facebook- 
gruppen Rindi Studentkår! Mer info: rindi.com

GRUPPRUM

På campus finns det studieplatser utspridda i korri-
dorer och allmänna utrymmen där du kan studera, 
själv eller tillsammans med andra. Utöver detta kan 
du boka grupprum och lediga lektionssalar i mån av 
tillgång. Du bokar i receptionen samma dag som du 
vill ha rummet. 

E-post: receptioncampusgotland@uadm.uu.se.  
Telefon: 0498-10 82 00. Du kan också boka grupp-
rum, lektionssalar och studieplatser själv. Instruktio-
ner för detta hittar du här: cg.uu.se/bokarum
Du kan även hitta studieplatser och boka grupprum 
i Almedalsbiblioteket. 

IDROTT OCH MOTION

Fysisk aktivitet är bra för hjärnan – förbättrar både 
inlärning och återhämtning – så det är smart att var-
va studierna med motion. På Gotland finns ett brett 
utbud av idrottsföreningar och träningscenter som 
erbjuder en mängd olika motions- och sportmöj-
ligheter – en del ger studentrabatt – och öns unika 
natur och kultur erbjuder förstås goda möjligheter 
till diverse utomhusaktiviteter, året om. 
Gotlands idrottsförbund är Riksidrottsförbundets 
regionala organisation på Gotland och kan hjälpa 
dig hitta rätt idrottsförening:  
rf.se/distrikt/gotlandsidrottsforbund
Studentkåren Rindi har säkert någon aktivitet du 
kan engagera dig i. Eller vill du starta något i deras 
regi? Maila info@rindi.com för mer information.

IT-STÖD OCH HELPDESK

Helpdesk är vårt IT-stöd som sköter den dagliga 
driften med underhåll av programvara, hårdvara och 
lokala system på Campus, till exempel skrivare och 
trådlöst nätverk.



Du träffar Helpdesk i receptionen måndag-fredag 
kl. 14.30-15.30. Övrig tid når du dem via e-post: 
servicedesk@uu.se, eller telefon 018-471 44 00, 
vardagar 8.00-21.00, helger 14.00-17.30. Läs mer på 
cg.uu.se/student/it

JOBB OCH KARRIÄR 
Varje termin erbjuder Studie- och karriärvägled-
ningen och Studenthälsan olika evenemang där du 
som student har möjlighet att förbättra din studie-
teknik och också förbereda dig inför ditt kommande 
arbetsliv. Du kan även vända dig till Studie- och 
karriärvägledningen för att få hjälp med CV-gransk-
ning cg.uu.se/student/karriar
Söker du extrajobb? Läs om att Jobba som stu-
dentvärd nedan eller håll koll på anslagstavlorna i 
D-huset, på Rindis webbplats rindi.com eller på Ar-
betsförmedlingens hemsida, arbetsformedlingen.se.

JOBBA SOM STUDENTVÄRD

Vill du jobba extra under studierna? Vi behöver 
ibland anlita studentvärdar vid olika evenemang. 
Som studentvärd bör du vara en glad och positiv 
person som gillar att hjälpa andra och träffa nya 
människor. Förutom att du träffar en massa nya 
människor, får kontakter och något att lägga till i 
ditt CV, så får du förstås betalt. Hör gärna av dig  
till Yvonne Näsman, projektkoordinator:  
yvonne.nasman@uadm.uu.se eller 0498-10 82 48.



KALENDARIUM

På cg.uu.se hittar du kalendariet med våra evene-
mang under året.

KURSER

All utbildning du läser vid ett universitet bygger 
på kurser. Kursernas längd mäts i högskolepoäng 
(hp). En termin är 30 hp och ett läsår 60 hp vid 
heltidsstudier. Ofta läser du en kurs i taget. Kurser-
na 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. 

KURSLITTERATUR

Kurslitteraturen är ofta omfattande vid högskole-
studier, omkring 500-1000 sidor för en 7,5 hp-kurs, 
och 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 referens-
exemplar av kurslitteraturen på Almedalsbiblioteket 
som du kan läsa där eller låna hem i sju dagar.

KÖRER OCH ORKESTRAR

Vill du sjunga i kör eller spela i band/orkester? 



Campus Gotland och Gotlands studentkår Rindi i 
samarbete med GotlandsMusiken 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

LAMNINGEN

Som ny student vid Campus Gotland har du 
chansen att vara en del av en tradition som kallas 
för Lamningen. Den börjar klockan 18.00 den 2 
september och pågår i 10 dagar. Under Lamnings-
perioden kommer du lära känna dina nya kurskam-
rater i en avslappnad och rolig miljö samtidigt som 
du får bättre koll på Visby.
Lamningen kan jämföras med nollningar på andra 
universitet och högskolor men med gotländsk 
touch, det vill säga schysst och trevligt. För att vara 
med i Lamningen behöver du ett kit. Det köper du 
för 250 kronor och det säljs av lamningsstaben i an-
slutning till välkomstmottagningen.

LUNCH PÅ CAMPUS

Många studenter vill ta med sig egen lunch till 
campus och därför finns det mikrovågsugnar och 
matplatser för detta på ”fönsterhyllan” i Restaurang 
Maltfabriken, i Betty Pettersson-huset (D-huset), 
plan 1, samt på plan 2 i Rindiborgen. Om du köper 
lunch i Restaurang Maltfabriken eller hos kringlig-



gande restauranger så fråga efter studentrabatter, 
några erbjuder även ”take away-låda”.

OFFICE 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 om det 
här: cg.uu.se/student/it/office

RECEPTIONEN 
Receptionen är på många sätt mittpunkten på Cam-
pus Gotland och är också det första du möter när 
du kliver in genom huvudentrén på Cramérgatan 3. 
Här träffar du normalt receptionspersonal vardagar 
kl. 8.00-16.30, och vissa tider även studentservice 
och IT Helpdesk. I receptionen kan du bland annat 
hämta ut dina tentor, boka grupprum, lämna eller 
hämta upphittat gods och fylla på ditt campuskort. 
Här kan du också köpa våra profilprodukter.
Läs mer om vad du kan få hjälp med i receptionen 
här: cg.uu.se/student/reception

REGISTRERING

För att få börja på programmet/de kurser du är anta-
gen till behöver du registrera dig. Logga in i Student-
portalen med de inloggningsuppgifter du fick när du 
aktiverade ditt studentkonto (se Aktivera student-
konto) och registrera dig på din kurs/dina kurser, 

innan deadline för registrering. Olika kurser kan ha 
olika registreringsperiod och du ansvarar själv för att 
ta reda på vad som gäller. 
Information för just din kurs hittar du i Studentpor-
talen på respektive kurssida. Observera att om du 
är antagen med villkor behöver du kontakta studie-
administrationen och visa att du uppfyller kraven 
innan registrering är möjlig.

REGLER 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 på: cg.uu.se/student/rattigheter

RESA TILL OCH FRÅN VISBY

Till Gotland kommer du antingen med färja eller 
flyg och det går flera turer dagligen. Studenter får 
rabatter på både färjan och flyget. Du som folk-
bokför dig på Gotland under studietiden får ännu 
bättre priser på färjan, så kallad ”Gotlandsrabatt”. 
Läs mer om resor till och från Visby på hemsidan: 
cg.uu.se/utbildning/praktiskt/resa



SCHEMA

Normalt hittar du schema för varje kurs på Student-
portalen eller på följande adress: schema.uu.se. När 
du söker efter ett schema behöver du ange kursens 
namn och vilka veckor den ges. 
Vid Campus Gotlands reception finns en TV-skärm 
som visar lokaler för dagens alla bokade lektioner. 

SJUK UNDER STUDIERNA

Vänd dig i första hand till en vårdcentral om du 
behöver råd om din hälsa. Om du inte är akut sjuk 
kan du kontakta Vårdguiden på telefon 1177, för 
råd om vart du ska vända dig. 
Vid längre sjukdom är det viktigt att stämma av 
med program-/kursansvarig och kanske en studie- 
och karriärvägledare om hur du kan ta igen det du 
har missat.
Om du studerar med studiemedel och blir sjuk är 
det viktigt att du sjukanmäler dig till Försäkrings-
kassan. Det kan annars bli problem med att få stu-
diebidrag 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

SOCIALA 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

SPRÅKVERKSTADEN 
Språkverkstaden erbjuder alla studenter individuell 
handledning i skriftlig och muntlig framställning på 
svenska och engelska.  
Boka tid via e-post: gotland@sprakverkstaden.uu.se 
Läs mer på: cg.uu.se/student/sprakverkstad

STIPENDIER 
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

STUDENTHÄLSAN
Hos Studenthälsan kan du boka tid för individuella 
stödsamtal i frågor som rör studentlivet. Här kan du 
få hjälp med att hantera stress, prestationsångest, 
sömnproblem, låg självkänsla eller andra svårigheter, 
eller bara prata av dig. Studenthälsan ordnar också 
föreläsningar och kurser på ämnen som rör studen-
ters psykosociala hälsa. På Studenthälsan arbetar  
socionom/kurator Sofie Westberg.
OBS! Här finns ingen sjukvårdsutbildad personal. 
För medi cinska eller fysiska besvär kontakta 1177 

eller någon av Visbys vårdcentraler.
Kontaktuppgifter:

Drop-in för kortare frågor: måndagar 14.00-16.00. 
Tidsbokning: timecenter.se/campusgotland 
Telefon: 0498-10 82 44 
E-post: studenthalsan@campusgotland.uu.se 
Besöksadress: D-huset, bottenvåningen 
Webb: cg.uu.se/student/studenthalsan

STUDENTPORTALEN

I Studentportalen, studentportalen.uu.se hittar du 
det mesta du behöver inför dina studier, så ta för 
vana att logga in regelbundet. Du når Studentpor-
talens kurs- och programsidor utan inloggning, då 
visas grundinformation om kurser/program och 
annan information som institutionen valt att göra 
synlig. För att se all information som är knuten till 
de kurser/program som du har blivit antagen till 
så behöver du aktivera ett studentkonto och vara 
registrerad (se rubrik Regi strering och Aktivering av 
studentkonto). 
Studentportalen innehåller en mängd studenttjäns-
ter såsom information om kurser, examen, betyg, 
anmälan till tentamen etc. Under fliken ”Mina 
studier” får du tillgång till dina uppgifter i Ladok 
(studentregister). Här kan du kontrollera dina re-
gistreringar och studieresultat samt ladda ner intyg.



STUDIEADMINISTRATIONEN

För hjälp med kursspecifika ärenden så kan du 
besöka studieadministrationen på plan 2 i D-hu-
set: måndag - fredag (utom helg- och klämdagar): 
10.00–11.30 samt 13.00–14.30. Du kan också skicka 
e-post till: 
studentservicecampusgotland@uadm.uu.se 
Behöver du hjälp med allmänna frågor om registre-
ring, antagning, studieintyg med mera kan du besö-
ka vår reception (se rubrik Reception) eller läs mer 
om vad du kan få hjälp med här:  
cg.uu.se/student/studentservice

STUDIEMEDEL

Det vanligaste sättet att finansiera sina studier är 
med statliga studiemedel som du söker från Centra-
la Studiestödsnämnden, CSN. På vår sida om eko-
nomi kan du läsa mer:  
cg.uu.se/utbildning/praktiskt/ekonomi

STUDIETEKNIK

För att studera framgångsrikt är det viktigt att ha en 
bra studieteknik, grunden till detta är god struktur 
och planering. Räkna med att studierna tar tid, hel-
tidsstudier innebär cirka 40 timmars studier i veck-
an och en stor del av detta är på eget ansvar. 
Föreläsningar om studieteknik erbjuds under termi-



nerna och du kan även få hjälp med detta hos Stu-
denthälsan eller våra Studie- och karriärvägledare.

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING

Studie- och karriärvägledarna på Campus Gotland 
hjälper dig att hitta rätt bland våra utbildningar och 
att strukturera dina möjligheter så att du kan göra 
ett medvetet val. De erbjuder samtal och stöd före 
och under dina studier samt när du är på väg ut på 
arbetsmarknaden.
Kontaktuppgifter:

Drop-in för kortare frågor: måndag 15.00-16.30 och 
torsdag 13.00-14.00.
Tidsbokning: timecenter.se/campusgotland 
Telefon: 0498-10 82 16 eller 0498-10 82 45

E-post: studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se
Besöksadress: D-huset, bottenvåningen
Webb: cg.uu.se/utbildning/vagledning

STUDIEUPPEHÅLL
Om du behöver göra uppehåll i dina studier ska du 
ansöka hos din institution om studieuppehåll för att 
garanterat ha en plats på utbildningen efter uppe-
hållet. Vänd dig till din Studie- och karriärvägledare 
eller till din Studieadministratör för att få hjälp. Läs 
mer om studieuppehåll här:  
uu.se//student/rattigheter/studieuppehall



TENTAMEN

Tentamen, eller tenta som det också kallas, är ett 
muntligt eller skriftligt prov som du går igenom 
efter avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. 
Om du får underkänt, kan du göra ett nytt försök 
vid ett senare tillfälle, vid en så kallad omtentamen.
Du måste alltid anmäla dig till tentamen – det gäl-
ler både ordinarie tentamen och omtentamen – och 
görs via Studentportalen. Det är inte möjligt att 
efteranmäla sig i skrivsalen eller hos studieadminis-
trationen. Vid Uppsala universitet skrivs alla sals-
tentamina anonymt, så du använder en kod istället 
för ditt namn/personnummer vid en tentamen. 
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. Kom-
mer du senare än 30 minuter efter utsatt starttid får 
du inte delta. Ta alltid med giltig legitimation.
Läs mer: cg.uu.se/student/tenta

TERMINSTIDER LÄSÅRET 2019/2020

Höstterminen 2019: 2 september - 19 januari. 
Vårterminen 2020: 20 januari - 7 juni.

TURISTA 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 
allt om Gotland. Du hittar den på Donners plats, 
ett stenkast från Campus eller på gotland.com

UNDERVISNINGSFORMER

Undervisningen består både av schemalagd under-
vis ning och av självstudier där du läser och löser 
uppgifter på egen hand eller tillsammans med  
kurs- kamrater. En dag utan schemalagda aktivi te- 
ter bety der inte att du är ledig, det innebär tid till  
självstudier. 
Föreläsningar är en vanlig undervisningsform där en 
föreläsare eller lärare pratar om ett ämne. Semina-
rier innebär oftast att en mindre grupp studenter 
träffar en lärare för att diskutera ett ämne. Du för-
bereder dig genom att läsa in dig på ämnet i förväg.
Undervisningsformer som laborationer, grupparbe-
ten, övningar och studiebesök förekommer också. 
En del undervisning är obligatorisk och betygsgrun-
dande. Var noga med att ta reda på vad som gäller 
för din kurs.

UTLANDSSTUDIER

Som heltidsstuderande vid Uppsala universitet kan 
du ansöka om att studera 1-2 terminer eller kor-
tare sommarkurs vid ett av våra partneruniversitet 
utom lands. Du kan också ansöka om stipendier för 



att göra utlandspraktik eller fältstudier till ditt exa-
mensarbete. Informationstillfällen ges varje termin 
och du hittar all information på  
cg.uu.se/student/utland 
Kontakta en internationell handläggare så här: 
Drop-in för kortare frågor: tisdagar kl. 15.00-16.30 
Tidsbokning: timecenter.com/campusgotland 
E-post: mobility@uu.se 
Besöksadress: D-huset, bottenvåningen

UPPHITTAT

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

UTSKRIFT OCH KOPIERING

Campus Gotland har en gemensam utskriftshante-
ring för studenter och anställda på Campus.
Du kan skriva ut från datorerna i datorsalarna 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 20-200 kr.
Läs mer om bland annat avgifter på hemsidan: 
cg.uu.se/student/it/skrivaut

VAKTMÄSTERI

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

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




