
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), Primus (P), Logos (LO) och Praxis.

Huddingevägen

F-HUSET (F)

Har du frågor?
Kontakta Infocenter på 08-608 40 00 eller info@sh.se
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 Välkommen till Södertörns högskola!
Här hittar du viktig information inför och under dina studier:

1. sh.se/nystudent
Här hittar du information som gäller för dig som är ny student. Till exempel hur du
registrerar dig och en checklista med allt du behöver göra innan dina studier börjar. 
Du hittar också terminsstartsprogrammet på denna sida.

2. sh.se/studiewebben
Studiewebben är högskolans lärplattform och används i alla kurser och program. 
Här hittar du bland annat ditt kursrum, ditt schema, kursplan och litteraturlista. 
För att logga in på Studiewebben behöver du först aktivera ditt SH-konto.

3. sh.se/student
Här finns många genvägar som du kan ha användning av i dina studier. 
Du hittar också generell information och nyheter från högskolan. 

Vid frågor kring … så får du hjälp av …

Funktionsnedsättning ...................................... sh.se/funka

Kårmedlemskap ............................................. soders.nu

Köpa kurslitteratur ........................................... sh.se/kurslitteratur

Låna kurslitteratur ........................................... sh.se/biblioteket

Mecenatkort, studentrabatter ........................... soders.nu

Parkeringsplats ................................................ sh.se/infocenter

Psykisk/fysisk hälsa ......................................... sh.se/studenthalsan

SH-konto ......................................................... sh.se/infocenter

SH-kort: allmänna frågor .............................. sh.se/infocenter

utskrift och kopiering. ..................... sh.se/infocenter

utlåning av böcker .......................... sh.se/biblioteket

Studieteknik, språkhandledning ....................... sh.se/studieverkstan

Studiewebben .................................................. sh.se/infocenter

SöderS – andrahandsbokhandel, pub m.m ...... soders.nu

Tro, livet, identitet m.m .................................... sh.se/universitetskyrkan

Utbildning och karriär ...................................... sh.se/studierkarriar
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