
Webbregistrering och gruppval på Mondo 
Inför terminsstarten den ska du själv registrera dig på Stockholms universitets webbplats. Om 
kursen/kurserna innehåller gruppövningar ska du också välja grupp på Mondo. 

Aktivera universitetskonto 

Först behöver du ett universitetskonto för Stockholms universitet, om du inte redan har ett. Detta 
ordnar du på www.su.se/aktivera med hjälp av ditt konto från antagning.se. 

Observera att det kan ta upp till fem timmar från det att du har aktiverat ditt konto till dess att du 
kan webbregistrera dig.  

Registrera dig via webben 

Gå in på www.su.se/aktivera eller studentportalen www.minastudier.su.se och välj alternativet 
Kursregistrering.  

Bocka för den eller de kurser du vill webbregistrera dig på. Klicka sedan på knappen ”Registrera mig 
på valda kurser”. 

 

Därefter visas en bekräftelse på att du har registrerat dig. 

 

 

http://www.su.se/aktivera
http://www.su.se/aktivera
http://www.minastudier.su.se/


Välj grupp på Mondo 

När du har registrerat dig på en kurs får du automatiskt tillgång till kurssajten på SU:s lärplattform 
Mondo, www.mondo.su.se. Det kan dock dröja några timmar innan du kan komma in på sajten. 

Du loggar in på Mondo med ditt universitetskonto.  

För att välja kurssajt klickar du på någon av flikarna upptill på sidan. I vissa fall anges endast 
kurskoden: De båda delkurserna i Nationalekonomi I (30 hp) betecknas t.ex. med sina kurskoder  
EC1111 (mikro) och EC1211 (makro).   

   

När du har kommit in på kurssajten ska du klicka på länken ”Section info” i menyn till vänster 
(”Undervisningstillfällen” om språket är svenska). Du får då en förteckning över alla grupper som 
finns på kursen. Välj grupp genom att klicka på länken ”Join” (”Välj”) längst till höger om den grupp 
som du vill anmäla dig till.  

Om valet fungerar kommer det att stå ”Member” (”Medlem”) till höger om den grupp du valt. 

Scheman för de olika grupperna hittar du på kurssidan på www.ne.su.se. Kurssidan går även att nå 
via länken ”Syllabus” (”Kursinformation”) i menyn till vänster. Observera att vissa grupper kan vara 
reserverade för studenter på särskilda program.   

Kontrollera dina registreringar  

För att se vilka kurser du har registrerats på, logga in på www.minastudier.su.se och klicka på 
Kursregistrering. 

Mer information 

På universitetets webbplats www.su.se finns mer information, bland annat en kort instruktionsfilm 
om webbregistrering. Välj Utbildning/Studentservice/IT för studenter/IT-support/SupportIT/IT-
support på webben/Mina studier och Ladok/Mina studier/Kursregistrering. 
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