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2. Vilken gymnasieskola (eller motsv.) gick du på?

schillerska gymn

gymnasium i noksa i finland

södra latin

avslutade skolan i ryssland

björknässkolan i boden

christian iv:s skola kristianstad

danderyds gymn

en i lettland

finland:porin soumalainen ynteislyseo

hal i enskede

hudiksvall

icke läsbart

icke läsbart

katedralskolan, uppsala

latingymn i tranås

nacka gymn o nacka komvux

naturvetenskaplig

nordenbergsskolan

norra real

på den utländska gymnasieskolan

richard steffen gymn, visby

rytmus

rönninge

schillerska gy, gbg

statens normalskola sthlm

södra latin

södra latin

södra latin

södra latin

södra latin-sthlm

tensta gymn

tessinskolan nyköpings gymn

thorildsplan gymn & the international college

thorildsplans gymn

uppsala högre allm........

utlandet humanistisk linje

värmdö gymn

3. Vad gjorde du innan du började studera här? Annat

arbetar fortfarande

deltidsstudier på distans

studerade på univ + pensionär

4. Har du läst på högskolenivå tidigare? Ja, jag har läst (ämne/kurs)
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pedagogiskt arb 1, engelska 1

engelska 1+ 2

ryska för nybörjare

220p humanoira

bet.vet linjen

civilingenjör

ekonomi magister

eng språket

engelska 1

fil.kand konstvetenskap, etnologi,littvet, teaterkunskap

fysik för nybörjare

fysik, ekonomi, kinesiska

historia a+b tyska a+b

icke läsbart sthlm

idehistoria, japanska,kulturvetenskaplig grundkurs,astronomi,tankeexperimen

juridik, statsvetenskap

kandidat i ekonomi, konstvetenskap, ryska

kultur, gymn.lärare

litteraturvetenskap, grafisk 1...icke läsbart....illustration, rysk kulturh

lärarutb, mag. i historia + konstvetenskap

magister i litt vet

magisterexam i historia, journalistik, ryska språket

många andra kurser 800p

pedagogik,tyska,ryska,nederländska,nordiska studier,ekonomi

psykologi

rel.vet vid gu, ry nyb su, ry 1 su

rynyb/franska1

ryska

ryska journalistik mm 

ryska, ekonomi

ryska, italienska, antikens kultur o samhällsliv

statsvetenskap kriminologi mm

svenska/ klv-projektet

tyska 1-3

tyska, ryska, engelska

utbildad jur kand+ 1hr

östeuropa kunskap

4. Har du läst på högskolenivå tidigare? Vid

su

kth

su, konstfacket

eng departementet

gu, su

högskolan dalarna

högskolan dalarna

högskolan dalarna, malmö högskola

icke läsbatrt

lettlands uni
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linné uni

lund o sthlm

su

su

su

su

su

su

su

su

su

su

su

su

su

su & södertörns högskola

su kth

su, jmk, moskvas uni, st petersburgs uni

su, lund, link

su,u:b norge,köpenhamns uni,humbold-uni berlin

umeå

universitetet

uppsala uni

uppsala uni

vu & su. moskvas uni (rggu)

5. Är det ditt förstahandsalternativ att studera på Stockholms universitet? Annat

handelshögskolan sthlm

icke läsbart

icke läsbart

10. Vad fick dig att välja den utbildning du nu har påbörjat? Annan anledning

fanns inte annan möjlighet att studera

intresse o arbetsmarknad

kul

11. b) Om ja, var har du sett den? Tidningen, vilken/vilka?

metro

11. b) Om ja, var har du sett den? Annat ställe, vilket?

internet

su:s hemsida

t-banan
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15. c) Om nej på ovanstående, vad saknades?

litt lista

16. Var hittade du din huvudsakliga information om utbildningen? Annat, var?

informationsmail

mejl

studievägledare vid slaviska instutionen

17. Var vill du helst hitta information om utbildningar? Annat, var?

mail
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