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

12sou. tsar ivan asden 2e(sofia bulgarien)

alma folkhögskolan

askim vidergående skole(norge)

atletica gymnasiet

bernadottegymnasiet

brinellgymn nässjö

brinellskolan

brönellskolan, fagersta

centralskolan, åtvidaberg

dalton college, voorburg, nederländerna

danderyds gymnasium

ekebyskolan, uppsala 1989-92

ekonomisk och natur

engelska skolan

erik dahlbergsgymnasiet (jönköping)

frans schartaus gymn

fryshuset

fryshusets gymnasium

gubbängens gymnasium

gullmarsplan, komvux 90-92

hvitfeldtska gymnasiet, göteborg

högbergsskolan(ludvika) lindesbergs gymn, åsö gymn

icke läsbart

it gymnasiet john baur eskilstuna

jakobsbergs samhällsgymnasium

jälla naturbruksgymnasium

katedralskolan

katedralskolan sam språk

katedralskolan, skara

komvux

komvux(åsö)+folkhögskola

kungsholmens gymnasium

kungsholmens musikgymn

kärrtorps gymn

luleå gymnasieskola

löfströms gymnasium

malmö

marks gymnasium

njudugs gymn, vetlanda

norra real

nti-gymnasiet

nynäshamns gymnasium

rudbäcksskolan sollentuna

s:t eskils gymnasium

s:t görans/s:t eriks gymn

s:t mikaelsskolan
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sigrid rudbecks gymnasiet

sjödalsgymnasiet

sjödalsgymnasiet

skanstulls gymnasium 1974

solna gymnasium

spånga

st hallvard videsegående skole

stadsmissionens gymnasieskola

stadsmissionens gymnasieskola

sundbybergs försöksgymnasium

södra latin/brännkyrka

thorildsplan

tibble gymnasium täby

tyresö gymnasium

utlandet - humanistisk linje

walthers gymnasium (vällingby)

viktor rydbergs gymnasium, djursholm

vilunda gymnasium

vilunda upplands väsby

åse

ängelholms gymnasium

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

arbetar

arbetar fortf

arbetar fortfarande

familj, egenföretagare, karriärist

forskning och eget företag

master i geografi, su

pluggade utomland

universitet

utlandsstudier

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

antikens kultur, indologi, mus.vet

b.la världens vulkaner

basår på kth hoppade av

biomedran + doktorandutb(pågående)

bsc b och e economics och finance matematik vid su

civilekonomprogramet

data och systemvetenskap

ekonomi

ekonomi a och filosofi a

ekonomi kandidatprogram

ekonomlinjen

ekonomprogrammet + två utbytesterminer

eng och tys (grundkurs)

enhetdel
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farkostteknik

fil.kand.(uhl tjeckiska 1betyg)1969, fil.mag i historia 1999

finska a-c, konsthistoria, pedagogik+bibl och infovetenskap 60p

franska 1

företagsekonomi, retorik, italienska

geologi,biologi,religionsvetenskap,filosofi

globaliseringstudier, kaukasusstudier

historia

jm-examen

juridik, tyska, franska

koreanska

kulturvetarlinjen

kulturvetarlinjen

kulturvetarlinjen - kandidat, kandi-konstvet

lärarprogrammet

lärarprogrammet ma-no

massor av ämnen, språk, bet.vet,koars,filosofi,psykologi

master internationella relationer

medicinprogrammet(samt fristående kurser vid su)

medie och kom. vet, företagsek, eng,prakt-svenska,konstvet, data och system

medie och komunikationskunskap/centralastenkun...

musik/allo

nationalekonomi och franska

organisk kemi,fysik,arabiska,astronomi,portugisiska,matematik

pol. mag, italienska, spanska

polisprogrammet

psykologia, litteraturvetenskap 1

ryska/årstudium i historia

sata och systemvetenskap

sjuksköterskeprogrammet

skandinaviska studier

skådespelarlinjen

socionomprogrammet

socionomutbildningen

spanska 1+2 engelska 1

statsvetenskap, polska, franska

svenska och historia

teologi

tyska

år 1 på bioteknik

4. Har du läst på högskolenivå tidigare? Vid

amsterdamska universitetet (uva)

dsv

handels

karolinska institutet

karolinska institutet

karolinska institutet

kth
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kth

kth haninge

kth, su

kungliga musikhögskolan

lund, sthlm

lund,su,italien

lunds univ

lunds universitet

malmö högskola

natfa(sofia)

sh och su

sth univ

sthlm journalisthögskolan i forntiden

sthlm u

sthlm uni och uppsala uni

sthlm universitet

sthlms universitet

stockholms u

stockholms uni

stockholms univ

stockholms univers

stockholms universitet

stockholms universitet

stockholms universitet

su

su

su

su

su

su

su

su

su

su

su

su

su

su

su och södertörn

södertörns högskola

umeå universitet

umv och su

universitet i oslo

uppsala

uppsala universitet

uppsala universitet, högskolan borås

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

icke läsbart
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pluggar dubbelt

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

behöver språket på grundnivå för språkforskning, privat och intresse

komp till konstvet

mitt nuvarande arbete

privata skäl + kunskapshunger

vill resa i rysktalanda områden

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

metro

metro

metro

metro,svd,dn

tidigare su utbildningskataloger samt andra ställen

vet ej

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

internet

mässan i göteborg

på olika mässor

su weg

universitets sajt

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

arbetsmarknad efter studier

dock dock svårnavigerat

tydlig info om kurslitt

tydlig info om var introduktionen skulle hållas

tydligare anvisningar om inskrivning

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

min estniska kompis proffessorhelst internationellt erkänd

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

fristående specialpress
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