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Välkommen	till	Uppsala	Systemvetare!	
 
Varmt välkommen till Uppsala och stort grattis! Förutom att du har gjort ett otroligt bra val 
av utbildning så har du nämligen hamnat hos Uppsalas bästa studentförening!  
 
Uppsala Systemvetare är en förening av systemvetarstudenter, för systemvetarstudenter. Vi 
är alltså studenter precis som du. I detta brev vill vi, förutom att välkomna dig till föreningen 
och utbildningen, även informera lite om hur hösten kommer se ut, samt försöka svara på 
diverse frågor man kan tänkas ha så här en månad innan kursstart.  
 
Just nu ser ju världen lite annorlunda ut och det kommer även höstens kursstart att göra. 
Institutionen för informatik och media har beslutat att hålla all undervisning på distans till 
och med 3 november. Det betyder att många av er kanske inte kommer befinna er i Uppsala 
den första halvan av höstterminen och med tanke på detta har vi beslutat att skjuta upp vår 
traditionella inspark, preliminärt tills början av vårterminen 2021.  
 
Vi vill dock gärna få träffa er alla och ge er chansen att lära känna föreningen lite bättre, så 
den första veckan av höstterminen kommer vi anordna en välkomstvecka med tre lite mindre 
aktiviteter som går att genomföra med corona-avstånd. Läs mer om välkomstveckan på 
nästa sida!  
 
Du har en fantastisk tid framför dig som student, och vi hoppas verkligen att du kommer 
kunna njuta av den trots att den kommer börja under lite annorlunda omständigheter!  
 
Om du fortfarande har några frågor 
efter att ha läst igenom det här 
brevet – som till exempel vilken som 
är den bästa nationen eller vad en 
systemvetare egentligen arbetar med 
– så tveka inte att skicka ett mail 
eller skriva till oss på Facebook! 

 
 

 
 

  



	

	

 

Välkomstvecka		
	
Första veckan av höstterminen anordnar föreningen en välkomstvecka för alla nya studenter. 
Trots rådande omständigheter vill föreningen att ni ska få en sådan bra start som möjligt. Vi 
kommer ses utomhus och dela upp oss i mindre grupper. Aktiviteterna kommer fokusera på 
att ni ska få lära känna er förening och era nya kursare.  
 

• Vi kommer ha tre aktiviteter första veckan: måndag, onsdag och fredag.   
• Mer information om schema, aktiviteter och tider kommer inom kort. Vi kommer att 

skicka ut informationen både i FB-gruppen (nedan i brevet finns en länk till gruppen) 
och ett mail till alla våra medlemmar.  

 
För att delta i välkomstveckan måste du bli medlem i föreningen Uppsala Systemvetare. 
Detta gör du genom att gå till vår hemsida, klicka på knappen “bli medlem” längst ner på 
sidan. Du måste även anmäla dig till eventet Välkomstvecka 2020, detta kommer dyka 
upp på hemsidan under veckan.  
 
 
 

US	och	Covid-19		
 
Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

- Stanna hemma om du känner dig sjuk! 
- Tvätta händerna med tvål och vatten ofta. Använd handsprit som komplement.  
- Gå eller cykla helst till våra event.  
- HÅLL AVSTÅND! 
- Du kommer träffa många nya människor, men handskakningar är tyvärr uteslutna. 

Perfekt tillfälle att vara kreativ! Se bild nedan för inspo. 
 

 



	

	

	
Insparken	
 
 
VÅRA BÄSTA RECCAR!  
 
Vi hade hoppats få välkomna er till Uppsala på allra bästa sätt, med en inspark under era 
första tre veckor här som ni sent skulle glömma! Insparken är det perfekta tillfället för nya 
studenter att få lära känna staden, komma in i studentvärlden och skaffa vänner för livet. 
Tyvärr kom Corona emellan och som det ser ut just nu är det inte möjligt att genomföra 
insparken som vi hade tänkt. Istället kommer föreningen ta hand om er under den första 
veckan, visa er Uppsala och välkomna er till Uppsala Systemvetare.  
 
Vi har dock ännu inte gett upp hoppet om att kunna genomföra våra fantastiska planer, och 
eftersom ni kommer studera på distans första tiden så kanske ni behöver en ordentlig 
introduktion till Uppsala även om den inte blir av förrän till vårterminen. Vi kommer därför 
anordna vår inspark, om än något modifierad, i januari istället! Vi hoppas ni kan hålla tagget 
uppe till dess – för vi är taggade till tusen!!  
 
Vi kommer vara med under välkomstveckan tillsammans med era faddrar och kaptener, så 
att ni åtminstone får ett ansikte på oss, så får vi vänta med att lära känna er på riktigt tills 
våren kommer! Har ni några frågor till dess så är det bara att höra av sig!   
 
 

 
 
 

Hälsningar från era generaler 
Moa Hansen & Elin Kjellberg Karlsson 

  



	

	

 

Vad	händer	nu?	
 
Bli	medlem	i	föreningen		
Detta gör du genom att gå till vår hemsida, klicka på knappen “bli medlem” längst ner på 
sidan. 
 
Anmäl	dig	till	välkomstveckan	
När du är medlem i föreningen kan du anmäla dig till våra event! Öppna eventet 
välkomstvecka 2020 på vår hemsida och följ instruktionerna för att anmäla dig. Eventet 
kommer öppna för anmälan under veckan så håll ögonen öppna!  
 
Gå	med	i	Facebookgruppen	Uppsala	Systemvetare	’23	
I denna grupp kommer vi skicka ut all information om välkomstveckan, och senare även om 
insparken! Du kommer även kunna använda denna grupp för att kommunicera med dina nya 
kursare och få information från föreningen.  
 
Bli	medlem	i	en	nation	
Utelivet för studenter i Uppsala kretsar runt nationer. Det finns tretton nationer och de flesta 
har funnits sedan 1600-talet. Varje nation har en egen byggnad som oftast inrymmer både 
pub, festsal och studieplatser. För att kunna komma in på nationerna under de tider de 
serverar alkohol måste du bli medlem. När du är medlem i en nation kommer du in på 
samtliga nationer genom att visa upp ditt mecenatkort där din nations logga kommer 
tryckas.  
 
Registrera	dig	på	dina	kurser	
Du bör vi det här laget ha fått information från institutionen om hur man skapar ett konto på 
Studentportalen. När du har loggat in på studentportelen måste du gå in på samtliga kurser 
för den här terminen och registrera dig. Detta är istället för ett fysiskt upprop, och är viktigt 
att komma ihåg för att du ska få läsa kursen.  
 
Ansök	om	CSN		
Oavsett om du ska söka både lån och bidrag eller bara bidrag så måste du ansöka om detta. 
På CSNs hemsida finns information om hur du går tillväga för att söka.  
 
Köp	kurslitteratur		
Under varje kurs i studentportalen kan du se vilken kurslitteratur som ingår i kursen. 
Viss litteratur är obligatorisk, annan är bara rekommenderad. De flesta böcker finns 
att beställa online eller på campusbokhandeln i Uppsala. Vill du däremot köpa 
begagnade böcker kan du gå med i gruppen ”Kurslitteratur Uppsala Systemvetare” 
på Facebook. Kom dock ihåg att kontrollera att du köper rätt upplaga!  
 
 
  



	

	

	
Vanliga	frågor		
	
	
Hur	länge	kommer	undervisningen	vara	på	distans?	
Institutionen för informatik och media har beslutat att all undervisning och examination ska 
ske på distans under period 1 och 2 av höstterminen, dvs till och med 3 november. Hur 
upplägget blir för resten av hösten ska beslutas i september. Behöver du hjälp eller stöd 
gällande studier på distans så finns mer information på universitetets hemsida.  
	
Vad	är	skillnaden	på	förening,	nation	och	kår?		
En studentförening är en helt ideell verksamhet som arbetar för att öka studenternas 
välbefinnande under studierna. En förening är programspecifik och föreningen för 
systemvetare heter Uppsala Systemvetare. De har förutom ordföranderiet fem stycken 
utskott – IT-utskottet, PR-utskottet, näringslivsutskottet, eventutskottet och 
utbildningsutskottet. Föreningen driver systemvetarnas hemsida, anordnar pluggstugor, fixar 
gasquer för systemvetare, anordnar insparken och mycket mer!  
 
En kår är också en intresseorganisation för studenter, dock arbetar inte alla anställda ideellt. 
Tidigare var det obligatorisk inskrivning i kåren när man började studera, men så är det inte 
längre. I Uppsala finns sex olika kårer och deras arbete varierar lite. Gemensamt för alla är 
att de arbetar med studiebevakning. Systemvetenskap är ett program som ges vid 
institutionen för informatik och media, vilken omfattas av den 
samhällsvetenskapliga sektionen som är en del av Uppsala Studentkår.  
 
En nation är också en ideell verksamhet, men till skillnad från föreningen så är de inte 
relaterade till något specifikt program och de arbetar mindre med utbildningsfrågor. På 
Uppsalas tretton nationer hittar du pub, klubb, gasquer, sittningar, spelkvällar, quiz och 
mycket mer! De delar även ut stipendier, samt har ett antal bostäder att hyra ut. 
 
Vilken	nation	ska	jag	gå	med	i?		
Nationerna är döpta efter delar av Sverige, och traditionellt så har man gått med i den nation 
där man har sitt ursprung – kommer man till exempel från Luleå så går man med i Norrlands 
nation. De flesta nationer har dock slopat anknytningskravet (förutom Södermanlands-
Nerikes nation) så man kan nu välja fritt! Nationerna skiljer sig lite åt i vad de organiserar för 
event – vissa har oftare klubb, vissa har fler bostäder och vissa har roliga temagasquer. Kolla 
igenom nationernas hemsidor för en att se vilken som passar dig bäst!  
 
Vilket	programmeringsspråk	läser	man?	
Första året läser man i huvudsak C#.  
 
Måste	man	kunna	programmera	sedan	innan	för	att	klara	studierna?		
Det korta svaret är nej. Den andra kursen man läser på programmet heter grundläggande 
programmering och för denna kurs krävs ingen förkunskap. Kan man programmera sen 
innan så är det såklart en fördel, men även den med noll programmeringsvana klarar 



	

	

programmeringskurserna galant om man bara lägger lite energi på det. Vill man tjuvstarta 
lite så finns det mängder av tutorials och kurser online!  
 
 
 
Vilken	typ	av	dator	är	bäst	för	studierna?	
Vilken dator du väljer är upp till dig. Under programmeringskurserna används dock Visual 
Studio som är en programvara i första hand anpassad för Windows, men den fungerar även 
för Mac. Det finns även möjlighet att ansluta till universitetets datorer via remote desktop.  
 
Hur	hittar	jag	boende?	
Uppsala stad har en egen bostadsförmedling, där samlas lediga förstahandshyresrätter från 
olika hyresvärdar. Du kan registrera dig i deras kö här. Det finns även lägenheter och 
framförallt korridorsrum att söka på Heimstaden. 
Även via nationerna kan man söka boende. Leta efter rubriken bostäder på respektive 
nations hemsida för mer information om dessa.  
  



	

	

	
	
Ordlista	för	nya	studenter		
 
 
Recentior – ny student vid Uppsala Universitet 
 
Recce – förkortad och mer frekvent använd version av ”recentior” 
 
Eko – förkortning av Ekonomikum, vilket är systemvetarnas campus  
 
Lokstallarna – en del av Eko där de stora föreläsningssalarna ligger. Har fått sitt namn 
efter att byggnaden liknar lokstallar.  
 
Humlan – Ekonomikums cafeteria och matsal, även känt som ”räddaren i nöden när du 
glömt din matlåda eller kaffetermos” 
 
Sittning – en typ av fest som innefattar mat, dryck, sång och efterföljande släpp 
 
Släpp – klubb som hålls efter en sittning, oftast i samma lokal men bord och stolar byts ut 
mot DJ och dansgolv 
 
Gasque – en finare sittning där det oftast serveras trerätters och finns en striktare klädkod 
 
Fulsittning – mer avslappnad sittning utan klädkod och med färre rätter 
 
AK – akademisk kvart, innebär att något börjar en kvart efter utsatt tid. Exempelvis om 
något börjar 18ak det okej att komma mellan 18.00 och 18.15 
 
DK - dubbelkvart, innebär att något börjar en halvtimme efter utsatt tid. Exempelvis om 
något börjar 18dk det okej att komma mellan 18.00 och 18.30. 
 
 
 
	


