
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi  Maria D. 2012-02-16 

 
Lathund för anmälan inom program 
 
Du som läser Kandidatprogrammet i geografi, geovetenskap, miljövetenskap inriktning 
geovetenskap eller samhällsplanering termin 4-5  måste ansöka via antagning.se till 
valbara kurser inom program.  
 
När du anmäler dig via antagning.se måste du, för att få platsförtur till valbara kurser, 
lägga till att du gör anmälan inom program. Hur du gör detta finns beskrivet steg för 
steg nedan. 
 
Obs ! Anmälan till obligatoriska kurser inom program behöver inte göras! 
 
 

1) Sök fram de(t) alternativ du skall söka inom ditt program i utbildningskatalogen: 
http://sisu.it.su.se/search 
 

2) När du har hittat din kurs klicka Ansökan 
 

3) Du skickas till www.antagning.se med den aktuella kursen framsökt.  Klicka på Välj ->  
 

4) Kursen läggs till under Valda utbildningar. När du har valt klart välj Till anmälan -> 
 

5) I fönstret som öppnas väljer du Stockholms universitet under Är du redan student? 
 

6) Du kommer då till en inloggningssida vid Stockholms universitet. Där anger du ditt 
användarnamn och lösenord för ditt universitetskonto. 
 

7) Välj Mina sidor, där hittar du dina valda kurer. 
 

8) I din anmälan skall du nu kunna välja att söka kursen som fristående kurs eller som kurs inom 
programmet. När du justerat de kurser som är aktuella, välj Skicka -> 
 

9) Kan du inte hitta ditt program i rullisten så kan det bero på följande; 
- Du är inte registrerad på kurs inom programmet innevarande termin (den termin som är just 
nu när du söker).  Du måste vara registrerad på minst en kurs inom ditt program innevarande 
termin för att du skall kunna söka.  
Om du vet att du är registrerad (se Mina meriter under Mina sidor) denna termin men det ändå 
inte fungerar, kontakta då Antagningen tel. 08-164922 mån-tor 10-12 för utredning. 
Är du inte registrerad? Kontakta då din institution, det kan föreligga någon fördröjning. 
Institutionen kontaktar sedan Antagningen och meddelar att du skall kunna söka inom ditt 
program. 
- Du kan inte söka just den kursen inom ditt program. 
- Om du har fått information från din studievägledare (motsv.) att det minsann skall gå. 
Kontakta studievägledaren vid din institution som sedan kontaktar Antagningen för vidare 
utredning. 
 

10) Kontrollera igen att anmälan till kursen är inom ditt program. 
 
 
 
 


