
   

 
 

VIKTIG information till studenter på kursen Internationella relationer 3 (IR3) 

 
Mondo 
Institutionen använder webbportalen Mondo som informationskanal mellan lärare och studenter. Det är 
mycket viktigt att du som är ny student vid Stockholms universitet (SU) omgående skaffar studentkonto 
och därmed tillgång till Mondo (gå in på mondo.su.se för instruktioner).  

Det är också mycket viktigt att du regelbundet kollar din SU-mail (alternativt omkopplar din SU-mail 
till din vanliga mailadress) så att du inte missar viktiga meddelanden från institutionen.   
 
Examination och närvaro 
IR3 examineras genom hemtenta och löpande seminarienärvaro (delkurs 1), löpande skriftliga uppgifter 
och seminarienärvaro + skriftligt PM och muntlig examination (delkurs 2) respektive uppsats och 
opposition (delkurs 3). Notera att närvaro är obligatorisk på större delen av kursen, se nedan. 
• IR3 examineras genom löpande skriftliga uppgifter och närvaro (delkurs 1), skriftligt PM och muntlig 

examination med obligatorisk närvaro (delkurs 2) respektive uppsats och opposition med obligatorisk 
närvaro (delkurs 3). För information om eventuella kompletteringsmöjligheter vid frånvaro, se 
respektive delkurs kursbeskrivning (finns på Mondo). 

• För generell information om examinationsregler mm, se: www.ekohist.su.se  � utbildning � 
studentinformation.  

 
Kurslitteratur  
Du ansvar själv för att köpa eller låna kurslitteraturen inför undervisningen. Kurslitteraturen går att köpa i 
Akademibokhandeln i Allhuset, i nätbokhandlar och, i vissa fall, begagnat från Campusbutiken 
(campusbutiken.se). Du kan låna litteratur på bland annat universitetsbiblioteket. En del litteratur består 
av artiklar från s.k. e-tidskrifter, dessa laddar du ner via universitetsbibliotekets hemsida (sub.su.se).  
 
OBS! Akademibokhandeln tar aldrig in fulla klassuppsättningar av varje bok och nätbokhandlarnas 
leveranstider kan vara långa på utländska titlar. Var därför ute i god tid! Notera också att 
Akademibokhandeln sällan tar in böckerna till litteraturkursen (delkurs 2) – denna litteratur får du istället 
köpa via nätet eller låna på bibliotek.  
  
 
Kontakt 
 
 Vad  Var  Telefonnummer och e-post  Öppettider för    

 mottagning/tel 
 Studentexpeditionen  Rum A980   

 (Hus A plan 9) 
 08-16 44 70  
 studentexpeditionen@ekohist.su.se 

 Måndag – torsdag    
 10–12, 13–15 

 Tentautlämning 
 

 Rum A980   
 (Hus A plan 9) 

 Endast personligt besök  Tisdagar 10–12 
 Torsdagar 13–15 

 Studievägledning  Rum A902  
 (Hus A plan 9) 

 08-16 31 20 
 studievagledning@ekohist.su.se 

 Måndagar 
 9–12, 14-16 *  

 Studierektor, IR   Rum A996 
 (Hus A plan 9) 

 08-16 30 17 
 studierektor.internat.relationer@ekohist.su.se 

 Tisdagar 13–15* 

 Studentrådet (= era 
studentrepresentanter) 

  studentradet@ekohist.su.se   

* eller enligt överenskommelse  
 
För kontaktuppgifter till respektive lärare, se hemsidan: www.ekohist.su.se.  
För kontaktuppgifter till universitetets centrala studievägledning, studentbyrå, osv, se universitetets 
hemsida www.su.se eller ring universitetets växel: 08-16 20 00. 


