
 
 
Välkommen till Södertörns högskola!  

Här är samlad information om det du behöver göra inför studiestarten:

1. SH-konto 
Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola,  
med information om hur du skapar ditt SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du  
logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

2. Registrera dig och närvara vid eventuellt upprop 
För att studera på Södertörns högskola behöver du registrera dig på kursen/ 
programmet du är antagen till. Flera utbildningar har även obligatoriska upprop. 
Information om upprop/registrering för din kurs/utbildning hittar du i din kallelse. 

3. SH-kort
Efter att du har registrerat dig så hämtar du ut ditt SH-kort vid huvudentrén.  
Ta med giltig legitimation! 

Vid frågor kring…                så får du hjälp av…
Funktionsnedsättning..........................................

Kårmedlemskap................................................

Köpa kurslitteratur..............................................

Mecenatkort, studentrabatter.............................  

Parkeringsplats..................................................

Psykisk/fysisk hälsa............................................

SH-konto...............................................................

SH-kort: allmänna frågor...................................

 utlåning av böcker................................

 utskrift och kopiering.........................

Studieteknik, Språkhandledning.........................

Studiewebben......................................................

Tro, livet, identitet m.m........................................

Utbildning och karriär........................................

Övrigt..................................................................

Hitta rätt!
När det står att en föreläsning eller ett seminarium är i rum MA 648 så ska du vara i Moas båge 
(M), hus A, plan 6 och rum MA 648. Numreringen av alla rum är uppbyggda på samma sätt.  
Det gäller Moas båge (M), F-huset (F) Universitetsiblioteket (UB) och Primus (P).

Huddingevägen

F-HUSET

 
Utbildningsexpeditioner
Ansvarar för tentautlämning, inlämning av blanketter och vägleder till rätt funktioner 

ME 455 – Institutionen för kultur och lärande, IKL, Lärarutbildningen samt Polisutbildningen 
Ämnen: Engelska, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteratur vetenskap, lärarutbildningen,  
polisutbildningen, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, praktisk kunskap, retorik och svenska

  ME 5 – Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, NMT samt Institutionen för historia och samtidsstudier, HHS 
Ämnen NMT: Biologi, geografi, internationell hälsa, medieteknik, miljövetenskap, måltidskunskap,  
turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete  
Ämnen IHS: Arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap 
 
ME 5 – Institutionen för samhällsvetenskaper, ISV
Ämnen: Företagsekonomi, nationalekonomi, statsvetenskap och internationella relationer,  
journalistisk, socialt arbete, offentligt rätt, psykologi och sociologi
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sh.se/funka

Studentkåren

Harrys Böcker

Studentkåren

Receptionen

Studenthälsan

Kontakt- och MedieCenter

Receptionen

Biblioteket

Kontakt- och MedieCenter

Studieverkstan 

studiewebben@sh.se

Universitetskyrkan

Studie- och karriärcenter

Studentservice 
08-608 32 00 
studentservice@sh.se
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