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         Jönköping, juli 2018  

Välkommen till den kurs/de kurser du har blivit antagen till vid  
Jönköping University!  

Vi ser fram emot att träffa dig på campus eller via nätet och vi hoppas att du kommer att trivas 
med dina studier vid JU. På vår webbplats finns en sida för nya studenter; ju.se/nystudentkurs. 
Här hittar du all information du behöver, ex. tid och plats för kursstart.  
 
Registrera dig och skapa användarkonto 
För att kunna delta i undervisningen är det viktigt att du är registrerad på kursen. Registreringen 
är även en förutsättning för att vara berättigad till studiemedel från CSN. Du registrerar dig via 
ju.se/registrering. Vid registreringen får du även skapa ett användarkonto för datoråtkomst och  
e-post. Registreringen öppnar en vecka före kursstart. All information från och med första 
kursveckan skickas till din e-postadress vid högskolan. 

 
Du som är antagen till en distanskurs med eller utan träffar ska registrera dig senast under 
kursstartsveckan oavsett när den första träffen eller webbaktiviteten inträffar.  
Viktigt! Om du inte har registrerat dig och uteblir vid kursstarten riskerar du att förlora din plats. 
 

Tacka nej till erbjuden plats/återbud 
Om du inte är intresserad av din plats är det viktigt att du lämnar återbud. Följ instruktionerna på 
Mina sidor på antagning.se. 

 

Kursstart  
Du förväntas delta vid kursstart. Om du inte kan delta måste du meddela detta via 
antagning@ju.se eller ringa 036-10 10 50. Ange kursnamn och dina personuppgifter. Du som 
läser en distanskurs loggar in via Zoom eller Adobe Connect samt via webbplattformen Ping-
Pong. 
 

Medlemskap i Jönköpings Studentkår 
På JU är kårobligatoriet kvar, vilket innebär att Studentkåren får större resurser att ge dig 
inflytande över din utbildning och att genomföra olika projekt. Läs mer på 
jonkopingsstudentkar.se. 
 

E-resurser via Högskolebiblioteket 
Med hjälp av dina inloggningsuppgifter till användarkontot har du tillgång till 
Högskolebibliotekets samling av e-resurser. Dessa når du via ju.se/bibl. 

 

Har du frågor kring kursens innehåll och upplägg, hör av dig till kursansvarig.  
Kontaktinformation hittar du via ju.se. 

 

Varmt välkommen och lycka till med dina studier! 
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