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KTH
Sveriges största 
tekniska universitet

Välkommen till KTH
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KTH/CSC - Datateknik 300 hp

Studievägledare

Alicja Lissenko - 08-790 81 76

Måndag - torsdag kl. 9-12 för 
bokade besök

kl.13-15 drop in

Sitter i E-huset plan 4 rum 1444

svl-data@csc.kth.se
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CSC - Studievägledning

• Vägledningssamtal

• Val av kurser och programfrågor

• Studiesociala frågor

• Studieuppehåll

• Studieproblem

• Individuell studieplan

• Studieavbrott
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”Min personliga meny” på KTH
Du ser:

•Kursantagningar och kursregistreringar
•Schema
•Tentaschema och aktuella tentor
•Resultat på kurser
Du kan göra: 

•Lämna kursomdöme
•Skriva ut intyg
•Uppdatera personlig information
•Anmäla tidsbegränsad adress
•Anmäla dig till tentor
•OBS från HT13 kursregistrera dig på CSC:s kurser

Kolla minst två gånger per termin att allt är rätt !
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Läsårsindelning 2013/2014

• HT 130902 – 140118

• VT 140120 – 140605

www.kth.se/student/schema
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Termins- och kursregistrering

19:e augusti –
5:e september2013
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Uppflyttning till nästa årskurs

• Det finns krav för uppflyttning för samtliga 
årskurser (1-5)

• Krav för uppflyttning från Åk 2 till Åk 3:
Totalt ska minst 90 hp från Åk 1 och 2 vara 
slutförda varav minst 50hp från Åk 1
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Ditt tredje år på KTH

Anm.kod hp
Period

1 2 3 4 

DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 

3 hp läses i årskurs 2; fördelning över perioderna: 0,1; 0,4; 0,5; 2,0 

6.0 0,1 0,3 0,6 2,0

DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 50104 9.0 6,0 3,0

DD2395 Datasäkerhet 50125 6.0 3,0 3,0

SF1630 Diskret matematik 50702 9.0 6,0 3,0

DD1365 Mjukvarukonstruktion 50137 6.0 6,0

DD143X Examensarbete inom datalogi , grundnivå 60075 15.0 7,5 7,5
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Individuell studieplan

• Den student som inte blir uppflyttad till nästa 
årskurs ska göra en individuell studieplan

• Studieplanen ska godkännas av studievägledare

• Studieplanen lämnas in först i augusti 
(senast 9/8)
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Behörighetskrav för DD1365 MVK

•Har blivit uppflyttad till åk 3

•Har godkänt i kurserna DH1600 kommunikation 
och DD1340/DD1341/DD1320 Introduktion till 
datalogi (internationell inriktning läser språk i 
stället för DH1600)

•Minst 100hp på programmet vid början av  HT13 
eller minst 104hp vid början av period 2 
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Behörighetskrav, Master

Grundläggande behörighet
- Minst 150 hp (åk 1-3) varav 110 hp 

från åk 1 och åk 2
- godkänt kandidatexjobb 15 hp

Särskild behörighet
- Specifika kurser och/eller uppnådda 

högskolepoäng
Obs! Kontrollera! Kan läsas under 

höstterminen eller vårterminen
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Kandidatexjobb, 15 hp
Obligatoriska kurser i matematik och datalogi skall vara avklarade. 

(förkunskapskrav)
DD1365 Mjukvarukonstruktion 6,0 hp (förkunskapskrav)

DD143X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 hp

Programkonstruktionsprojekt, 9 hp
Målsättningen att tillämpa era grundläggande kunskaper inom 

datalogin på ett ingenjörsmässigt sätt. Indelning i grupper 10-12 
pers som delar handledare. Redovisning muntligt och skriftligt.

Individuell uppsatsskrivningsövning, 6 hp 
Uppsatsövningen inom datalogi kan variera men t ex involvera 

läsning och bearbetning av vetenskaplig uppsats, 
implementering av algoritm, utvärdering av system e t c. 
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Tillgodoräkning/
utbyte av kurs

• Kurser från andra universitet och 
högskolor kan tillgodoräknas

• Obligatoriska kurser

• Valfria kurser begränsat 
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Det finns olika hjälp -
t.ex. för matematik 

• Matematikjour anordnas måndag - torsdag 
kl. 15-18

• Plats: Ljusgården Lindstedtsvägen 5
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Samordnare för studenter med 
funktionsnedsättning

Monica Barsch

08-790 70 98

funka@kth.se
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Studieuppehåll

• Kan göras från programtermin 2

• Ansök för högst två terminer 

• Individuell studieplan vid återkomst

• Kontakta studievägledare vid 
studieuppehåll eller studieavbrott
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Utlandsstudier

Patrik Gärdenäs

Internationaliseringshandläggare 
csc-exchange-out@csc.kth.se
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CSN - Studiemedel

• Ansök för två terminer/perioder
• Lämna studieförsäkran hos CSN

• Vid ansökan om studiemedel för ny
period prövas tidigare studieresultat

• 45 hp åk 2, 3…
• Augustiperioden räknas in

• Sjukanmälan till Försäkringskassan
• Individuell studieplan
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Personförsäkring

• Försäkringen gäller under skoltid samt 
till/från skolan

• Gäller ej under fritidsaktivitet
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Webbsidor

• Studentwebben: www.kth.se/student
Ny på KTH, mina sidor, schema, kurs- och 
programkatalogen, kurshemsidor, vägar genom 
studierna, utlandsstudier, bostad m m.

• CSC-skolan: www.kth.se/csc/student
Våra kurser, studentexpedition, 
studievägledning, datorsupport, examensarbete 
15 hp/30 hp, 
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Viktiga Funktionsadresser

• Studenthälsan (Feelgood): www.ostermalmshalsan.se

• Funktionsnedsättning:
www.kth.se/utbildning/studentliv/funktionsnedsättning

• Studentpräst:
Helen Florberg, E-post: studentpastor@norrmalmskyrkan.se
Helena Hagert, E-post: helena.hagert@svenskakyrkan.se

• Datasektionen: https://www.d.kth.se/sektionen

• Studentkåren, THS: www.ths.kth.se/sv


