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Kontaktpersoner

Mottagningsansvariga/FøF
Malin Häggström: 070-511 01 46
Thomas Lundquist: 070-605 45 85
Anna Kinnander: 072-323 18 40
Ehlias Gonzalez Johansson: 076-277 57 75
Ordföranden p̊a sektionerna
Charlie Jeansson (E): 076-418 88 56
Carl Ronström (MiT): 070-480 25 66

Mottagningstips

Under de tv̊a första veckorna av mottagningen bjuds de nyantagna p̊a lunch alla dagar förutom
21/8. Då kan ni köpa lunch p̊a campus eller ta med egen.

Bli THS-medlem, det finns flera bra förmåner.

Det är ofta l̊anga dagar med roliga aktiviteter under de tv̊a första veckorna. Därför
rekommenderas det starkt att ta med mellanmål samt vattenflaskor s̊a att en kan h̊alla energin
uppe. Tänk dock p̊a att mellanmål med nötter i bör undvikas med tanke p̊a allergier.

Skor som är sköna att g̊a mycket i är väldigt bra, klackar och finskor är väldigt snygga men
sv̊ara att traska runt p̊a campus i. Allmänt kläder efter väder, d̊a mottagningen ofta har
aktiviteter utomhus.

Var med p̊a s̊a många aktiviteter som möjligt, mottagningen händer bara en g̊ang! Du kommer
bara ångra att du missade n̊agot event, inte att du hade för mycket kul.

Våga fr̊aga! Alla som arbetar med mottagningen svarar gärna p̊a dina fr̊agor. Det gäller även
alla andra p̊a sektionen, ingen av oss äldre är farliga.



Skolrelaterat

Kursmaterial
Det finns en k̊arbokhandel i v̊art k̊arhus Nymble där kursmaterial till de flesta kurser säljs. Vill
du hitta nytt kursmaterial lite billigare s̊a kan du ocks̊a beställa hem fr̊an nätet, Adlibris.se
brukar ha det mesta. Det absolut billigaste är dock att köpa begagnat kursmaterial, många
kurser har g̊att i många år p̊a KTH och därför finns det oftast äldre studenter som vill bli av
med sina gamla böcker. Du kan prata med n̊agon äldre i sektionen som har läst samma kurs,
detta är oftast smidigast, men du kan även söka efter den bok som du behöver p̊a kthbok.com.
Det är en hemsida där studenter p̊a KTH köper och säljer använda böcker eftersom det är
gratis att lägga ut annonser. I början av läs̊aret är det dock bra att vara ute i god tid eftersom
det är många studenter som söker efter samma kurslitteratur. Kontorsmaterial finns att köpa i
k̊arbokhandeln till ett rabatterat pris om du är THS-medlem.

Akademisk kvart
En akademisk kvart är den kvarten mellan den utsatta tiden för n̊agonting p̊a schemat och
tiden d̊a det faktiskt börjar. Till exempel om n̊agonting enligt schemat börjar 10:00 börjar
undervisningen egentligen inte förrän 10:15. Detta tillämpas p̊a de flesta föreläsningar och
övningar.

Kurs-PM
Ett Kurs-PM är ett dokument som ger översikt över kursens inneh̊all. Det förklarar NÄR
och HUR du ska arbeta med kursen som student. I dokumentet kan du läsa om hur kursen
examineras och vilka krav som ställs p̊a dig som student men ocks̊a om kursens inneh̊all. Läs
alltid Kurs-PM innan du börjar läsa en kurs.

Föreläsning
Vid en föreläsning g̊ar läraren igenom den teori som krävs för att klara kurserna. Nya begrepp
introduceras och du f̊ar chansen att ställa fr̊agor till föreläsaren. De flesta föreläsningar är
inte obligatoriska men det kan vara bra att g̊a p̊a dessa d̊a en f̊ar en rimlig bild av vad kursen
inneh̊aller. Akademisk kvart tillämpas p̊a föreläsningar.

Övningar
Övningar h̊alls av en övningsassistent, i folkmun känt som (Övnings)Asse. Assen kan g̊a igenom
övningstal p̊a tavlan och här lär du dig metoder för hur du ska lösa de uppgifter som ges.
Övningar är ocks̊a ett fantastiskt tillfälle att ta upp fr̊agor gällande specifika uppgifter som du
har klurat p̊a. Akademisk kvart tillämpas p̊a övningar.

Seminarium
Ett seminarium genomförs olika fr̊an kurs till kurs. Vissa är obligatoriska, andra inte. En del
seminarium kan även ge bonuspoäng till tentamen s̊a det kan vara bra att g̊a p̊a dessa. Att delta
i ett seminarium är ofta ett bra sätt att kontrollera att en ligger i fas med kursen. Eftersom
seminarium skiljer sig mellan kurserna är det bra att läsa igenom kurs-PM i början av varje
kurs. Akademisk kvart tillämpas p̊a seminarium i vissa kurser. Läs igenom Kurs-PM
noga eller fr̊aga din föreläsare.



Kontrollskrivning
Kontrollskrivning, förkortat KS, sker under perioden innan tentorna och är som en slags mini-
tentamen. I de flesta fall kan en KS ge bonuspoäng till en tentamen s̊a det är värt att plugga
till dessa för att f̊a en bättre chans att klara tentamen i slutet av perioden. I andra fall är KS ett
obligatoriskt moment i kursen, det är specificerat i Kurs-PM. I vissa kurser måste en anmäla sig
till en KS i förväg och detta sker digitalt p̊a KTH:s hemsida. ID är obligatoriskt. Akademisk
kvart tillämpas INTE p̊a kontrollskrivningar.

Laboration (Labb)
Många kurser p̊a KTH har laborationer som mestadels är obligatoriska Där f̊ar du använda den
teori som du lärt dig och applicera det i verkligheten. Dessa brukar i de flesta fall ge en del
av hela kursens högskolepoäng. ID är obligatoriskt. Akademisk kvart tillämpas INTE p̊a
laborationstillfällen.

Tentamen (Tenta)
I slutet av de flesta kurser är det dags för tentamen, i folkmun kallat tenta. Det är fyra
tentaperioder under ett läs̊ar och för att kunna skriva en tenta måste en anmäla sig till en s̊adan
i förväg. Detta görs digitalt p̊a KTH:s hemsida i god tid innan tentamensdatum. Den som har
anmält sig f̊ar komma maximalt 30 minuter sent, d̊a ett andra insläpp sker. På andra insläppet
f̊ar de som inte anmält sig försöka hitta en sal där det finns lediga platser, och d̊a måste en ha
med sig ett kursregistreringsintyg. ID är obligatoriskt. Akademisk kvart tillämpas INTE
p̊a tentamen.

Omtenta
Om en inte klarar en tenta är det inte hela världen. En omtenta h̊alls tentaperioden efter
originaltentan skrivits och dessa måste en anmäla sig till i förväg. Om du har bonuspoäng
till orginaltentan kan de i vissa kurser användas även vid första omtentan. Om en inte klarar
omtentan för en vänta tills nästa kursomg̊ang och där anmäla sig som vanligt till orginaltentan
och sedan eventuellt till omtentan. Tentamen i programgemensamma kurser g̊ar oftare. En har
i princip hur många chanser som helst p̊a sig att klara en tenta.

Plussa en tenta
Om en inte är nöjd med ett betyg en har f̊att p̊a en tenta kan en försöka f̊a ett högre resultat.
Detta kallas för att plussa en tenta. Om en redan är godkänd p̊a en tenta men änd̊a vill plussa
kan en inte anmäla sig till tentan digitalt utan en måste höra av sig till den institution där
kursen h̊alls och be om att f̊a skriva tentan. Att plussa en tenta kan aldrig sänka ett tidigare
betyg.

Omprövning
Om du anser att du borde f̊a ett annat betyg p̊a en tenta eller fler poäng, g̊ar det att överklaga
i 2 veckor efter det att du f̊att tillbaka tentan. Detta kallas omprövning och blankett för detta
hämtas vid skolan där tentan h̊alls. En omprövning kan aldrig sänka ett betyg.



E & MiT

Våra sektioner
Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik är tv̊a separata sektioner men vi
gör mycket tillsammans. Programr̊adet (PR) är v̊art klubbmästeri och tar hand om festerna och
är ett av de organ som sköts gemensamt.

Tolvan
Tolvan som ligger p̊a Osquars backe 12 är Elektros och Medicinsk Tekniks gemensamma
sektionslokal. Här kan en värma mat i en av v̊ara 16 mikrov̊agsugnar, plugga, koka kaffe, spela
biljard eller fussball, chilla p̊a n̊agon av sofforna och en massa annat. Det är även här många av
v̊ara fester h̊alls, till exempel Tentapubar.

Rudan
Rudan är MedTeks andra sektionslokal som ligger i Flemingsberg. I Flemingsberg h̊aller
studenterna vid Medicinsk Teknik till ibland, mestadels första året av utbildningen. Här har vi
precis f̊att ett nybyggt hus där det finns föreläsningssalar, sektionslokal samt microv̊agsugnar
att värma mat i. Denna sektionslokal delas med IsF och Röda Korset.

Sektionsmöte (SM)
SM som st̊ar för sektionsmöte h̊alls fyra g̊anger per år. Här kan en vara med och p̊averka i
sektionsfr̊agor. På SM görs personval till funktionärsposter och utskott. Det diskuteras ocks̊a
kring inskickade motioner och prepositioner. SM är ett bra tillfälle att träffa sektionsmedlemmar
fr̊an alla årskurser och är oftast mycket minnesvärda. Sektionen bjuder p̊a mat och baren h̊aller
öppet. För att kunna rösta p̊a SM måste en stödja den sektionen en tillhör genom att införskaffa
sig ett THS-medlemskap. Elektro och Medicinsk teknik har separata SM d̊a de är tv̊a olika
sektioner men det g̊ar bra att g̊a p̊a SM hos den sektion en inte tillhör men d̊a har en inte
rösträtt.

Torsdagspubar
Vissa torsdagar kommer baren att vara öppen i Tolvan, det brukar vara mycket uppskattat och
hit kan en g̊a för att varva ner efter en h̊ard dag med studier. En kan även g̊a p̊a pubar p̊a
andra sektioner. Öppettider för dessa finns i Osqledaren.

Tentapub
Efter varje tentaperiod anordnar PR en tentapub. Dessa börjar med en sittning där en äter
trerätters och dricker i goda vänners lag. På sittningen sjunger en ocks̊a en hel del som är en
studenttradition som uppskattas av de flesta. Alla s̊anger finns i s̊angboken som g̊ar att köpa i
Tolvans godisautomat, köp den! Sittningen följs av ett efterkör med dans och musik och om en
är törstig h̊alls baren öppen. THS-medlemskap krävs för att kunna g̊a p̊a tentapubar.



Kåren

THS
THS st̊ar för Tekniska Högskolans Studentk̊ar och de representerar alla sektioner p̊a KTH.
Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik är b̊ada delar av THS. En kan bli
medlem i THS för en kostnad runt 300kr per år. Medlemsskapet kommer med en rad förmåner
som bland annat fri entré till Nymbles tentapubar och möjlighet att st̊a i SSSBs bostadskö.

Nymble
Nymble är k̊arhuset som ligger p̊a Drottning Kristinas väg 15. Här finns det ställen där en kan
sitta och plugga och även mikrov̊agsugnar att värma medtagen mat. Nymble anordnar även
efter varje tentaperiod en stor fest där alla THS-medlemmar kan g̊a gratis, annars kostar det
100kr.

Bidrag

CSN
Om en studerar kan en ansöka om studiebidrag hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Där
g̊ar det att ansöka om antingen bara bidrag eller bidrag och l̊an. Regler för hur mycket bidrag
respektive l̊an en kan f̊a finns p̊a deras hemsida, csn.se. En kan ansöka för antingen en eller tv̊a
terminer.

Käka lunch

Lunch p̊a Campus

Runt om Campus finns det gott om restauranger och fik där en kan införskaffa sig lunch och
annan mat. I Nymbles restaurang samt THS-café kan en f̊a studentrabatt. Under Mottagningen
har även du som nyantagen hos Elektro och MiT 15procent rabatt hos Bullens, vilket ligger p̊a
Vallhallavägen. Med mecenatkort f̊ar en även rabatt hos andra restauranger runt Campus. Här
finns det även flera restauranger som säljer lunch och middag. Utöver lunch och middag finns
det en trevlig frukost som serveras vardagar p̊a THS-caféet, tips!

Microspots där en kan värma mat
Vanligt p̊a KTH är att en har med sig matl̊ada som en värmer under lunchpausen. Det g̊ar att
värma mat i Tolvan, Nymble, Maskin, U-huset och i V-huset. I Flemingsberg finns det självklart
ocks̊a mikrov̊agsugnar.



Annat viktigt

Säkerhet

KTH prioriterar studenternas säkerhet och det är därför viktigt att en alltid har med sig sitt
access-kort och ID-kort s̊a att väktarna kan kontrollera vilka som har rättighet att f̊a befinna sig
i byggnaden. Väktarna är alltid tillgängliga och kan n̊as p̊a tv̊a olika nummer beroende p̊a
ärende. Lägg till dessa nummer i din telefon. Ring hellre en g̊ang för mycket och häng kvar i
luren tills n̊agon svarar.

Akut ärende: 08 790 77 00
Teknologsökaren: 074 633 77 72

Teknologsökaren används d̊a en tex inte kommer in i en byggnad eller har fr̊agor ang̊aende
säkerhet. En kan även ringa hit ifall en vill f̊a sällskap till tunnelbanan eller bussen en sen kväll
eller om en misstänker att en obehörig befinner sig i lokalerna.

Vid livshotande ärenden ska en alltid larma 112.

FUNKA

På KTH kan studenter med funktionsnedsättning f̊a pedagogiskt stöd i sina studier som FUNKA
st̊ar för. Som student kan en höra av sig till FUNKA för att diskutera möjligheterna till stöd,
deras mailadress är funka@kth.se. Har en fr̊agor kan en alltid vända sig till FøF eller n̊agon av
faddrarna.

Studenthälsan

På studenthälsan kan du som student f̊a stöd och hjälp med studierelaterade sv̊arigheter av
sjuksköterska och kurator. De har tystnadsplikt och det är gratis. Ett besök bokas in i förtid
via telefon eller email:

Telefon: 08 120 125 00
Sjuksköterska: studenthalsan-skoterska@avonova.se
Kurator: studenthalsan-kurator@avonova.se


