Mitt Studeo –Johannelunds Teologiska Högskola
I Mitt Studeo kan du:
1. Uppdatera dina kontaktuppgifter och byta/lägga till foto
2. Se vilka kurser du har klarat av och fått betyg på, samt skriva ut ett inofficiellt registerutdrag.
3. Se vilka kurser du är inskriven på och skriva ut din egen studieplanering
4. Andra funktioner som du får upptäcka själv
Detta gör det lättare för dig att ha koll på studierna. Det ger dig också ett större ansvar att se till att
du inte har rester släpande.
Adressen till Mitt Studeo är https://johannelund.studeo.se/portal/index . Du kan även hitta dit från
Johannelunds hemsida under student/studentportal längst ner där finns en länk till Mitt Studeo.
Första gången du ska logga in i Mitt Studeo, använd funktionen "Glömt ditt lösenord?". Ange som
användarnamn den e-postadress du har angivit till skolan när du sökte in.

Du får då ett e-postmeddelande till den adress du angav, med länk till en sida där du får skriva in ett
lösenord att logga in på Mitt Studeo med. Sedan måste du gå tillbaka till Mitt Studeos startsida och
logga in med din e-postadress och ditt nyskapade lösenord.

Efter inloggningen får du fram en sida med de kurser som du är registrerad på under den aktuella
terminen och ev. resultat på dessa kurser.

Under Mina kurser listas samtliga kurser som du som student varit eller är inskriven på:

Längre ner på sidan hittar du även funktioner för att skriva ut studieplanering och inofficiellt
registerutdrag. Det finns också länkar till beställning av officiellt registerutdrag samt ansökan om
examen. Du hamnar då på en sida där du kan skriva ut en blankett för att begära ut din examen.

Mina terminer visar de terminer (studieperioder i CSN:s terminologi) som du finns registrerad på,
med uppgift om klass, terminsdatum, ändrings- och avbrottsdatum samt antal högskolepoäng på den
terminen. Om du har terminsdatum på en specifik termin innebär det att du är närvaroregistrerad för
den terminen till CSN.

Under Mina uppgifter kan du se och ändra uppgifter om e-post, telefon och adress samt lägga
till/byta porträttbild. Ta som vana att ALLTID uppdatera dina uppgifter i Mitt Studeo när du bytt
adress, telefon eller e-postadress! Tänk på att din porträttbild kommer att användas vid utskrift av
fotolistor på klassen, så det foto du lägger upp ska likna dig så mycket som möjligt.
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