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När, var, hur?
För dig som studerar vid Engelska parken

http://www.engelskaparken.uu.se

Institutioner vid Engelska parken
ABM
Arkeologi och antik historia
Centrum för genusvetenskap
Engelska
Filosofi
Historia
Hugo Valentin-centrum
Idé- och lärdomshistoria
Konstvetenskap
Körcentrum
Kulturantropologi och etnologi
Lingvistik och filologi
Litteraturvetenskap
Moderna språk
Musikvetenskap
Nordiska språk
Sociologi
Teologi
The Svedberg-laboratoriet

Hus 3 plan 0
Hus 2 plan 2
Hus 3 plan 1
Hus 16 plan 1
Hus 2 plan 2
Hus 1 plan 0
Hus 4 plan 1
Hus 6 plan 1
Hus 2 plan 0
Hus 9 plan 1
Hus 3 plan 2
Hus 9 plan 3
Hus 6 plan 0
Hus 16 plan 3
Hus 2 plan 0
Hus 16 plan 2
Hus 3 plan 1
Hus 1 plan 0
Hus 4 plan 1

018-471 2292, 018-471 7976
018-471 2093
018-471 7976
018-471 1245, 018-471 1247
018-471 7351
018-471 1526
018-471 6396
018-471 1477
018-471 2887
018-471 6206
018-471 2213, 018-471 2285
018-471 2252
018-471 2950
018-471 1297
018-471 6865, 018-471 7887
018-471 1271
018-471 1184
018-471 2295
018-471 3845

Broschyren är en sammanställning av information som finns på:
http://www.engelskaparken.uu.se/
http://www.uppsalastudentkar.nu/studiebevakare

Studiebevakarna
– Vi finns för dig som är student vid Uppsala universitet!
Vi studiebevakare på Humanistiska sektionen är heltidsarvoderade av Uppsala
studentkår för att arbeta med studentinflytandet ute på fakulteterna. Vi som är
studiebevakare har tagit uppehåll från våra studier för att kunna arbeta för kåren fullt
ut, men vår förankring i studentlivet förblir starkt.
En studiebevakare fungerar som en länk mellan studenterna, kåren och universitetet. Vi
hjälper studieråd och föreningar, sitter som representanter i olika universitetsorgan samt
hjälper enskilda studenter som stöter på problem med sina studier eller andra
studierelaterade områden, exempelvis fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
Det är viktigt för oss att ha kontakt med studentrepresentanter ute på fakulteterna och
med alla föreningar och studieråd för att tillsammans kunna påverka universitetet på en
lokal nivå.
Kontakta oss om du har problem eller funderingar! Du är även välkommen om du har
idéer kring studentlivet eller vill engagera dig i kåren! Våra kontor finns i korridoren
bakom Matikum.

Kontakt
Historisk-filosofiska fakulteten
Rum: 7-1017
E-post: studiebev.histfil@us.uu.se
Språkvetenskapliga fakulteten
Rum: 7-1017
E-post: studiebev.sprak@us.uu.se
Teologiska fakulteten
Rum: 7-1016
E-post: studiebev.teol@us.uu.se
Sektionsansvarig studiebevakare
Rum: 7-1016
E-post: sektion.hum@us.uu.se
Telefon: 018-417 6860
Hemsida: www.uppsalastudentkar.nu/studiebevakare

Informationen
Öppettider
Måndag – Torsdag: 08:00–20:00
Fredag: 08:00–18:00
Lördag: 09:00–16:00
Söndag: Stängt

Kontakt
Telefon: 018-471 6882
E-post: info@engelskaparken.uu.se

Karin Boye-biblioteket
Öppettider
Måndag: 10:00–19:00
Tisdag – Torsdag: 09:00–19:00
Fredag: 09:00–16:30
Lördag: 13:00–16:00
Söndag: Stängt
Sommaröppettider och öppettider vid större helger annonseras under Aktuellt på
hemsidan.

Kontakt
Telefon: 018-471 7010
E-post: boyebibl@ub.uu.se
Webbsida: www.ub.uu.se/hum/karinboye

Matikum
Här serveras varje dag dagens rätt, dagens vegetariska, dagens soppa samt dagens
nyckelmål.

Öppettider
Måndag – Torsdag: 09:00–16:00
Fredag: 09:00–15.00
Lördag – Söndag: Stängt

Kontakt
Telefon: 018-471 3400
E-post: info@matikum.se
Webbsida: www.matikum.se

Språkverkstaden
Språkverkstaden är öppen för alla studenter vid Uppsala universitet som vill ha hjälp
med skriftlig eller muntlig framställning, på svenska eller engelska.
Språkverkstaden finns i rum 16-0020 i Engelska parken.

Öppettider
Måndag: 11:00–13:00
Tisdag: 16:00–18:00
Onsdag: 11:00–13:00
Torsdag: 16:00–18:00
Engelsk rådgivning: Måndagar 16:00–18:00

Tidsbokning och kontakt
E-post: sprakverkstad@kvk.uu.se
Telefon: 018-471 6871
Webbsida: www.nordiska.uu.se/sprakverkstaden
Rådgivning kan även ges per telefon och e-post.

UpUnet-S
UpUnet-S är Uppsala universitets datornät som ger studenter möjlighet att få tillgång
till universitetet dygnet runt, året om. UpUnet-S erbjuder bland annat studenter att
hemifrån:
•
•
•
•

Logga in på datorerna vid Engelska parken
Använda Universitetets trådlösa nätverk
Få studieinformation och kontrollera studieresultat via Studentportalen
Komma åt e-böcker, e-tidskrifter, databaser och andra e-resurser som
universitetsbiblioteket har avtal med
• Använda sin egen e-postadress vid universitetet
• Lägga upp sin en egen hemsida
• Göra inlämningsuppgifter på institutionens datorsystem
Sist men inte minst är många studentbostäder i Uppsala anslutna till UpUnet-S vilket
ger de boende möjlighet att använda UpUnet-S bredband.
Ansök om konto på hemsidan eller med blankett från Informationen.

Kontakt
Telefon: 018-471 2222
Webbsida: http://www.student.uu.se/upunets/

Snabbinformation A-Ö
Datorer
I Engelska parken har studenter tillgång till de datorer som finns i allmänna utrymmen,
bland annat utanför Karin Boye-biblioteket, och i datorsalarna 7-0019 och 9-0044. För
tillgång till datorsalarna krävs passerkort och för inloggning på samtliga datorer och för
uppkoppling mot det trådlösa nätverket måste du ha ett UpUnet-S-konto.
Grupprum och läseplatser
I Engelska parken finns grupprum i 2-K1061 (Grottan), 2-1027, 3-K1011, 3-0011,
3-1011, 3-2011, 16-0067 och för dem som studerar på magisternivå finns ett speciellt
magisterrum i 2-K1033. Inget utav grupprummen går att bokas i förväg. Grottan och
2-1027 är utrustade med datorer. Läseplatser finns även i biblioteket och längs stråket
utanför Karin Boye-biblioteket.
Kopiering och utskrifter
Korint är Uppsala universitets utskrifts- och kopieringssystem. För att kunna använda
det behöver du registrera ett Korintkonto på ditt passerkort:
1. Gå till en Korintmaskin och håll fram ditt passerkort en gång framför etiketten
”Place card here”.
2. Meddelandet ”User ID is incorrect” visas. Tryck ”OK”.
3. Efter ca 15 sekunder skrivs ett registreringspapper ut. Ta med pappret till en dator
med internetuppkoppling.
4. Starta en webbläsare och skriv in adressen som anges på registreringspappret.
5. Skriv in ditt student-id och lösenord C. Klicka på ”Login”.
6. Skriv in registreringskoden från pappret. Klicka på ”Register”.
Ditt passerkort är nu aktiverat.
För att ladda ditt Korintkort måste du koppla ihop det med ett PayEx-konto som du
kan överför pengar till. Gå in på http://korint.uu.se och klicka på ”Registrera PayExkonto”. Använd ditt student-id och lösenord C när du följer instruktionerna.
Om du vill kopiera OH-film ska du använda den du får gratis i Informationen. Om det
uppstår fel med kopiatorerna ska detta anmälas till Informationen. Lämna inte
kopiatorerna obrukbara!
För mer information om Korint och för aktuella priser se http://korint.uu.se.
För Korintsuppor ring 018-471 78 90 eller maila support@korint.uu.se.
För PayExsupport ring 0498-20 20 27 eller maila kundtjanst.solutions@payex.se.
Parkering
Särskilt parkeringstillstånd krävs för platserna inom Engelska parken samt för platserna
vid Blåsenhus, Ekonomikum, BMC, Geocentrum, Polacksbacken, Artellerigatan och
Plantskolan (Norbyvägen). Parkeringstillståndet är personligt och bilens

registreringsnummer skall anges på tillståndet. Parkeringstillstånd erhålls från
Informationen.
Parkeringsavgiften för alla med särskilt tillstånd är 5 kr i timmen och 20 kr per dygn.
Avgiften betalas med kort eller mynt i respektive automat.
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Passerkort
När du börjar studera vid Engelska parken behöver du ett passerkort för att komma in i
datorsalar och lokaler efter ordinarie öppettider. Passerkortet är gratis och hämtas i
Informationen mot uppvisande av legitimation och kräver att du är registrerad på en
kurs. Passerkortet aktiveras automatiskt utifrån din kursregistrering varje termin.
Borttappat passerkort ersätts mot en avgift på 100 kronor.
Skåp
Går att hyra via Informationen mot uppvisande av legitimation samt en
depositionsavgift på 300 kronor.
Studentpentryn och kaffeautomater
Studentpentryn finns i rum 1-0060, 4-1002, 3-1014 och 6-K1036 och i hus 16 finns
tillgång till mikrovågsugnar på bottenplan.
I kaffeautomaterna betalar du med betalkort eller zip-nyckel och i godismaskinerna
betalar du med zip-nyckel. Zip-nyckel finns att köpa i Matikum.
Vilrum
Vid behov kan studenter få tillgång till vilrummet. Fråga i Informationen.

Öppettider för entréerna 3H och 3L
Måndag – Torsdag: 07:30–20:00
Fredag: 07:30–18:00
Lördag: 09:00–16:00
Söndag: Stängt

