
 

 

 

Välkommen till 
 

 

 



 

 

 

 

Välkommen till Uppsala Systemvetare! 
 

Hej och varmt välkommen till din nya tid som systemvetarstudent i Uppsala! Du har gjort 
helt rätt val och vi ser fram emot att få bevisa det.  
 
Vi vill, utöver att välkomna dig till utbildningen, också välkomna dig till vår studentförening 
Uppsala Systemvetare. Denna är helt och hållet av och för oss systemvetare, så vi är alla 
studenter precis som du.  
 
Du kommer kunna läsa vidare i det här välkomstbrevet om vad som händer nu, hur du 
anmäler dig till Insparken (som du givetvis ska vara med på!) och lite mer om vår förening 
samt svar på några av de vanliga frågorna man har som ny student - så fortsätt läsa. 
 
Vi ser fram emot att få hjälpa dig nu inför din nya tid som student. Om du till exempel 
fortfarande är lite förvirrad kring vad systemvetenskap egentligen är för något eller bara 
undrar vilken nation som har bäst burgare så är det bara att skicka ett mail, skriva till oss på 
Facebook eller hugga tag i oss i korridoren – för om det är någonting vi minns så är det hur 
många frågor man har som ny student, det är helt naturligt. Förhoppningsvis kommer det 
här välkomstbrevet besvara flera av dina frågor.  
 
Slutligen vill vi uppmana dig till att verkligen njuta av din tid som student. Du har en 
underbar tid framför dig som förmodligen kommer att ge dig minnen och vänner för livet så 
se till att göra det bästa av tiden. 
Hoppas du får en toppenstart på dina studier och att du säger hej när vi ses! :)  
 
 
Bästa hälsningar 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
Philip Öhlund      Linus Huzell 
Ordförande     Vice Ordförande  
Uppsala Systemvetare    Uppsala Systemvetare 

  



 

 

 

Insparken 2018 

Du har väl inte missat att anmäla dig till årets Inspark? Insparken är det ultimata sättet för 

dig att introduceras till Uppsalas fantastiska studentliv och träffa dina vänner för livet.  
 

Insparken pågår under de tre första veckorna av din utbildning och startar måndagen den 

3:e september direkt efter den sista föreläsningen för dagen. Ett insparksschema kommer 

publiceras på föreningens hemsida (uppsalasystemvetare.se) under första dagen av 

Insparken där tider, platser och aktiviteter för insparksveckorna kommer synas. 

Aktiviteterna hålls alltid efter dina schemalagda studier och kommer inte att krocka med 

föreläsningar eller lektioner.  

Allt är planerat och arrangeras av vårt FANTASTISKA Insparkslag tillsammans med 

Projektgruppen! Insparkslaget som kommer vara med er under Insparken består av era 

Generaler, Kaptener och Faddrar. 

 

För att du som ny student ska känna dig inkluderad hos oss på en gång kommer du att bli 

tilldelad en plats i ett utav följande lag: röda, gröna, blåa eller gula. Förutom alla roliga 

aktiviteter ni kommer få göra tillsammans kommer en stor tävling att pågå under de tre 

veckorna, so bring your A-game! 

 

Vilka är Generalerna? 

Dina Generaler är två riktigt tuffa prickar - Anna och Jasmine - som steg för steg planerat 

hela Insparken. Dessa personer håller även i poängsättningen. Med andra ord är det dessa 

du ska imponera på. 

 

Vilka är Kaptenerna? 

Kaptenerna är en uppsättning av fyra otroligt härliga människor; Fredrik, Nathalie, Pelle och 

Emelie. En utav dessa personer kommer att vara din lagkapten och styra ditt lag i rätt 

riktning mot vinsten. 

 

Vilka är Faddrarna? 

Faddrarna kommer vara dina kamrater under Insparken. De kommer vara med er i vått och 

torrt och se till att du mår bra och har kul från dag till dag. Varje lag kommer ha en härlig 

uppsättning av Faddrar. 

 

  



 

 

 
Vad är det för aktiviteter? 

Allt från pubrundor, förfester och stafetter till stora arrangerade event av våra 

föreningssponsorer. Den största aktiviteten kommer att vara en Fulsittning med 

övernattning som du absolut inte får missa! Här förbereder Insparkslaget dig för Uppsalas 

framtida sittningar och gasquer med all vett & etikett du kommer att behöva. Har du tält, 

sovsäck eller liggunderlag liggandes hemma är det en god idé att ta med den i flytten till 

Uppsala! 

 

Vad kan jag förvänta mig? 

Nya vänner och en helt fantastisk start på ditt studentliv! Insparkslaget ser även till, förutom 

allt det roliga ovan, att du känner dig välkommen vem du än är. Vi har något som kallas 

reccefrid, vilket innebär att vi i laget kommer behandla er med respekt, inte pressa någon 

till att dricka alkohol och inte ha något annat än vänskapsrelationer med er under 

Insparkens gång. 

 

Instruktioner till anmälan hittar du på Uppsala Systemvetares hemsida här: 

https://uppsalasystemvetare.se/event/insparken-2018/ 

 

Har du ännu inte blivit tillagd i årets Insparksgrupp på Facebook (där ALL information 

kommer gå ut) - gå med här: https://www.facebook.com/groups/1986793931631747/  

 

 
  

https://uppsalasystemvetare.se/event/insparken-2018/
https://www.facebook.com/groups/1986793931631747/


 

 

Vad händer nu? 
Nu väntar några veckors förberedelse inför pluggstarten. Här kommer tips på saker att fixa 

innan du börjar plugga: 

 

Bli medlem i vår förening 
Om du inte redan fixat det så ska du garanterat börja med att studsa in på vår hemsida och 

bli medlem i vår förening. Det är helt gratis och en förutsättning för att du ska kunna delta i 

alla våra gasquer, resor, utbildningsevent och inte minst Insparken!  

 

Bli medlem i nationer 
Uppsalas uteliv för studenter består av olika nationer. Du behöver vara medlem i minst en 

nation i Uppsala för att få nationskort och kunna bli insläppt på nationerna. Detta är alltså 

ett krav för att du ska kunna delta i alla Insparkens aktiviteter, så detta vill du garanterat ha 

fixat innan plugget börjar. Du kan gå med i nationer online på Uppsalastudent eller fysiskt 

på respektive nation, som brukar ha inskrivningar i början av terminerna. Om du undrar 

vilken nation du ska gå med i står det i Vanliga frågor-delen längre ner i detta välkomstbrev. 

 

Registrera dig på dina kurser 
Du bör ha fått information om att skapa en inloggning till Studentportalen som Uppsala 

Universitet använder. Där måste du gå in på varje kurs du är antagen till för din första 

termin och registrera dig på dessa. Det är tydligt var du klickar för att registrera dig när du 

gått in på respektive kurs. Detta sker alltså helt digitalt (inget upprop eller liknande) och är 

viktigt för att du ska komma in i alla universitets system. 

 

Ansök om CSN 
Du som sökt studielån bör ha kontaktats av CSN. Det framgår tydligt vad de kräver att du 

fyller i för att få ta del av studielånet och studiebidraget. Det som är viktigt är att du fyller i 

en “Studieförsäkran” i samband med terminsstart. Det innebär i praktiken att du trycker på 

en knapp för att försäkra dig om att du pluggar, dock går detta inte att göra förrän efter ett 

visst datum som framgår på deras hemsida och kommer behöva göras varje termin. Glöm 

inte bort detta - man ju vill inte missa låningen!  

 

Köp kursliteratur 
Vilka böcker du behöver införskaffa finns specificerade under respektive kurs på 

studentportalen. När du är inloggad hittar du detta under respektive kurs och sedan 

”Kursplan med kurslitteratur”, sedan klickar du på fliken “Litteratur”. Mer tips om detta 

kommer i Vanliga frågor-delen längre ner i detta välkomstbrev. 

  

http://uppsalasystemvetare.se/
https://uppsalastudent.com/
https://studentportalen.uu.se/


 

 

Vanliga frågor och funderingar 
Behöver jag kunna programmera sen innan för att klara studierna? 

Nej, du behöver inte kunna någonting alls då allting gås igenom från grunden under första 

kursen. All förkunskap är dock till fördel, men inte nödvändig. Många studenter som inte har 

kunnat någonting alls från början har klarat sig galant, men var förberedd på att det kan 

vara lite tufft i början. Uppsala Systemvetare arrangerar även “programmeringsstugor” där 

alla kan få extra hjälp av andra studenter att lära sig mer. Om du vill förbereda dig i förväg 

så är det främst programmeringsspråket C# som används i kurserna och det finns många 

introduktionsvideos och kurser online du kan leta upp för att tjuvstarta med. 

 

Vilken typ av dator är bäst att ha för studierna och programmeringen? 

Val av dator är din egna smaksak, dock är den programvara (Visual Studio) som vi använder 

för att programmera i C# i första hand byggd för Windows. För Mac-användare finns det 

lösningar för detta, man kan både ansluta till skolans datorer via Remote Desktop från din 

Mac eller ladda ner Mac-versionen av Visual Studio vilket kan göras gratis genom 

universitetet. Om du inte har en egen dator så har vi tillgång till flera datorsalar på 

Ekonomikum som är öppna för oss systemvetare nästan dygnet runt. 

 

Var kan jag köpa ny eller begagnad kurslitteratur? 

Vill du köpa nya böcker går de flesta böcker att beställa online eller köpa på 

Studentbokhandeln som ligger i centrala Uppsala. De har ofta samma priser som online och 

de har nästan alltid de böcker du behöver i lager. Vill du däremot köpa begagnad 

kurslitteratur finns Facebookgruppen “Kurslitteratur Uppsala Systemvetare” du kan gå med i 

och höra om det är någon tidigare student som har böcker att sälja. Annars kommer 

garanterat de flesta av dina faddrar under Insparken att vilja sälja sina böcker och du kan 

förmodligen köpa av dem när terminen börjat. Om du köper begagnad litteratur, var bara 

noggrann med att kontrollera att det är rätt version av boken du köper, då detta kan 

uppdateras för kurserna från år till år! 

 

Vilken nation ska jag gå med i? 

Val av nation är likt val av dator en smaksak och upp till dig själv att bestämma, dock krävs 

minst ett medlemskap i en nation för att man ska kunna få nationskort och bli insläppt på 

nationer. Man kan vara medlem i flera nationer samtidigt och det finns ingen begränsning i 

det, men det blir såklart dyrare. Alla nationer har egna bostadsköer och oftast får man gratis 

inträde under klubbkvällar på de nationer man är medlem i. Uppsala Systemvetare har inget 

specifikt samarbete med någon nation utan har evenemang på olika nationer hela tiden så 

val av nation/er är enbart upp till dig själv. Vill man vara traditionsenlig väljer man den 

nation som motsvarar ens hemort.  

  



 

 

 
Jag har inte fått tag på något boende, vad ska jag göra? 

Har du inte fått tag på något boende så finns det bland annat flera Facebookgrupper du kan 

gå med och höra dig för i. Nationerna har även egna bostadsköer du kan ställa sig i om du 

går med i nationen, vid terminsstart har recentiorer förtur på boenden hos vissa nationer. 

Annars är ett tips att ställa sig i bostadskön hos Uppsala Bostadsförmedling. Det brukar alltid 

lösa sig med bostad för alla nya studenter, man får vara aktiv och höra sig för under 

terminsstarten, om inte annat kanske du kan sova hemma hos någon annan tills du hittat 

ditt eget boende. 
 

 

Ordlista för nya Systemvetare 
Här kommer en ordlista på några av de ord som kan vara bra att känna till som ny 

systemvetare! 

 

Recentior - Ny student vid Uppsala Universitet. 

Recce - Förkortad och frekvent förekommande benämning av ordet Recentior. 

Eko - Förkortning av Ekonomikum, där den största delen av dina studier kommer hållas. Blir 

även ditt andra hem under de kommande åren. 

Lokstallarna - Del av Eko där de stora föreläsningssalarna finns. (Namnet av att formen på 

byggnaden liknar lokstallar). 

Humlan - Ekonomikums kafeteria och matsal, där du kommer att inhandla en stor mängd 

koffein och föda under din studietid.  

Gasque - Finsittning med klädkod som arrangeras av antingen nationer eller föreningar. 

Uppsala Systemvetare har i regel två gasquer om året, bl.a. reccegasquen i slutet av 

Insparken. 

Fulsittning - En enklare och mer avslappnad version av sittning, där det inte är lika strikt 

med klädkod. 

AK - Förkortning av “Akademisk Kvart”.  Det betyder att något startar 15 minuter efter 

utsatt tid. Exempelvis: 18ak - var på plats senast 18:15. 

DK - Förkortning av “Dubbelkvart”. Fungerar på samma sätt som ak. Aktiviteten startar 30 

minuter efter utsatt tid. Exempelvis: 18dk - var på plats senast 18:30. 

 

 

  

https://bostad.uppsala.se/


 

 

 

Om föreningen Uppsala Systemvetare 
Uppsala Systemvetare är en ideell studentförening för alla studenter som läser 

kandidatprogrammet, masterprogram eller kurser i systemvetenskap vid Uppsala 

universitet.  

 

Föreningen drivs helt av studenter och jobbar för att skapa en bättre studietid, både socialt 

och rent utbildningsmässigt. Föreningen arbetar även med att underhålla, utveckla och 

stödja studenterna och vill erbjuda något för alla.  

 

Föreningen arrangerar alltifrån gasquer och resor till företagsevent tillsammans med våra 

sponsorer och utbildningsevent med vårt utbildningsutskott. Du kan alltså få delta i alltifrån 

en Åre-resa till en lunchföreläsning eller till och med middag med en framtida arbetsgivare.  

 

Inom föreningen kan du engagera dig på många sätt. Då allt bygger på engagemang från oss 

studenter så är det upp till oss hur vi vill bedriva den. Du kan delta aktivt genom att söka till 

en post i styrelsen, söka till att bli projektledare för något som arrangeras eller också bidra 

som projektmedlem i något av våra projekt. Du är även alltid välkommen till ett 

utskottsmöte eller bara ta del av de aktiviteter som föreningen anordnar. 
 

 

 

 
 

  
Uppsala Systemvetare @uppsalasystemvetare    @uppsalasystemvetare 
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