Juli 2019

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Hej student!
Du har blivit erbjuden en plats eller reservplats med eller utan villkor till en eller flera
kurser på Matematiska institutionen vid Stockholms universitet under höstterminen
2019. (Detta är inte ett antagningsbesked för dig som är reservplacerad på en
Matematik II-kurs på distans, du har fått ett separat mejl.)
Om du är reservplacerad kan du antas i andra urvalet, och i så fall får du besked den
1/8. Om du inte antas i andra urvalet och inte hör något mer från oss så kan vi tyvärr
inte erbjuda dig en plats denna termin.
Scheman och annan kursinformation hittar du på nedanstående länk:
Kursutbud och scheman
För att behålla din studieplats eller reservplats måste du tacka ja till din plats via
antagning.se senast 26 juli. Dessutom måste du webbregistrera dig på de
kurser du är antagen till som du vill läsa (detta gäller inte examensarbeten).
Webbregistrering för kurser som börjar under terminens första hälft öppnar den 6
augusti.
Webbregistrering görs via student.ladok.se.
ANTAGNINSVILLKOR Om du vid ansökningstillfället inte uppfyller alla
förkunskapskrav för en kurs blir du antagen eller reservplacerad med villkor. För dig
som gör omtentamen kommer villkoren kontinuerligt att uppdateras. Du behöver i
allmänhet inte visa upp några intyg på att villkoren blivit uppfyllda, denna information
har vi tillgång till. Bedömningen av villkor kommer att vara färdig i samband med
kurstart. Du som är villkorligt antagen kan webbregistrera dig först efter att villkoret
hävts.

För mer information och kontaktuppgifter besök Matematiska institutionens
hemsida, math.su.se.
Där finns också aktuell information för studenter samlad.
Tillgänglighet under sommaren, se math.su.se/sommar19
Med vänlig hälsning
Matematiska institutionen

Dear student!
You have been offered a place or a reserve place on one or several courses at the
Department of Mathematics, Stockholm University for the autumn term 2019.
If you are reserve placed you may be admitted by the second notification of selection
results, on 1 August. If you are not admitted then and do not hear anything further
from us, then unfortunately we cannot offer you a place this term.
Schedules and other course information can be found here:
Courses
Make sure you reply to your offer (via antagning.se) by 26 July, or you will
lose your place. Even if you are reserve placed you must reply to your offer to keep
that place.
After the second notification of selection results you also need to register online for
the courses you are admitted to and that you want to take (this does not apply
for degree projects). Online registration for courses that start in the first half of the
semester is open from 6 August.
Web registration is done via student.ladok.se.
CONDITIONS If at the time of application you do not fulfill all the entry requirements
for the course, you will be "conditionally" admitted or conditionally placed on reserve.
If you have re-examination the conditions will be updated continuously. You do not
need to submit any additional documents, we have access to relevant information.
The administration of conditions will be completed around course start. If you're

conditionally admitted, you won't be able to complete online registration before the
condition has been removed.
For more information, visit the department's website:
math.su.se/english/
See in particular the pages with current student info, and contact information during
the summer, math.su.se/summer19.
Best regards,
Department of Mathematics
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