
KURSER VID UNIVERSITY OF SUSSEX - VÅRTERMINEN 2002

GRUNDKURS (A) 1-20 poäng
FORTSÄTTNINGSKURS (B) 21-40 poäng
FÖRDJUPNINGSKURS 1 (C) 41-60 poäng

INFORMATION TILL ANTAGNA STUDENTER

ANTAGNING Du har blivit antagen till kurs förlagd till University of Sussex i Brighton. Antagning till    fristående kurs
på B-, och C-nivå    gäller under förutsättning att du före kursstarten har minst 16 / 36 poäng i engelska,
vilket krävs för behörighet till respektive kurs. Introduktion och kursstart sker på University of Sussex  i
Brighton MÅNDAG      DEN 21 januari    - se nedan under Kursstart.

SVARSBLAN- Det är viktigt att alla studerandekategorier     SENAST 20 DECEMBER    returnerar bifogade svarsblankett för
KETT att meddela om du accepterar den erbjudna platsen eller ej.  OBS! Denna blankett skickar du direkt till

Gothenburg University at University of Sussex, Mantell 2B2, Brighton BN1 9RF. Du måste också separat
besvara Antagningsenhetens besked (helst via e-post eller telefon).

REGISTRERING När du genom att sända in din svarsblankett har tackat ja till din plats kommer vi att kunna registrera dig
på kursen. Registreringen aktiverar senare utbetalningen av studiemedel (se separat infoblad om
studiemedel). Du behöver alltså    inte     registrera dig personligen på engelska institutionen i Göteborg.
Kursen börjar  på University of  Sussex i Brighton den 21 januari.

KURSSTART Inskrivning och introduktion för samtliga kurser äger rum på University of Sussex i Brighton      måndag    21
21 JANUARI    januari   . ( Obs! inte  ”University of Brighton”,  som är ett annat universitet). Vid inskrivningen får du ett

schema över undervisningen för hela terminen.

A-kursen: Inskrivning: 09.00 - 10.00
Introduktion: 10.15 - 11.00

B-kursen: Inskrivning: 10.15 - 11.15
Introduktion: 11.15 - 12.00

C-kursen: Inskrivning: 11.30 - 12.30
Introduktion: 12.45 - 13.45

Inskrivningen äger rum i Gothenburg University Student Office, Room 2B2,  Mantell Building,
University of Sussex.

En karta över campus finns på University of Sussex'  hemsida
www.sussex.ac.uk/USIS/campus/travel/index.shtml
Där hittar du också information om resvägar till Brighton/Hove och University of Sussex.

På campus går du runt Sussex House till  'North South Road'.  Följ vägen till 'the Boiler House'. Gå till
höger uppför 'Boiler House Hill'. Gå över vägen vid övergångsstället och in i 'the Mantell Building'.

Till inskrivningen skall du ha med dig:
1. antagningsbesked (gäller inte lärarkandidater)
2. foto (ca  4X5 cm med ditt namn på baksidan
3. kvitto på betald terminsavgift (se under STUDENTKÅRER nedan
4. för antagna till fristående kurs på B- och C-nivå: intyg över avklarade poäng i engelska

(minst 16 / 36  för respektive kurs - intyg behövs ej  om du läst kurserna vid Göteborgs
universitet)

5. Avgift för stencilerat undervisningsmtrl:
A-kurs: ungefär £10
B-kurs: ungefär £12
C-kurs: ungefär £11

         Ta gärna med lite växelmynt.

RESAN Resan till Brighton ordnar du själv. Som studerande kan du utnyttja olika slags studeranderabatter. SFS
(Sveriges Förenade Studentkårer) har resebyrå på de flesta universitets- och högskoleorter och kan hjälpa
dig. Du kan också tala med en vanlig resebyrå.



DELKURSER Innehåll och omfattning av kurserna framgår av en kursbeskrivning/kursplan som finns tillgänglig på vår
hemsida.

     A-nivå    :
Kurs 11 - Skriftlig språkfärdighet  6 poäng
Kurs 12 - Muntlig språkfärdighet  2 poäng
Kurs 13 - Grammatik 3 poäng
Kurs 14 - Fonetik 3 poäng
Kurs 15 - Engelskspråkig skönlitteratur 4  poäng
Kurs 16 - "Cultural Studies" 2 poäng

Lägg märke till att följande kurser ges på B-, C-nivå vid University of Sussex:

B-nivå    :
Kurs 21 - Språkfärdighet 3 poäng
Kurs 22 - Grammatik 4 poäng
Kurs 23 - Språklig översiktskurs 5 poäng
Kurs 24 - Litterär översiktskurs 5 poäng
Kurs 28 - English Studies 3 poäng

     C-nivå    :
Kurs 31 - Språkfärdighet 2 poäng
Kurs 32 - Specialarbete        10 poäng
(För information om val mellan språklig och litterär inriktning  se separat stencil)
Kurs 33c – Sociolingvistisk variation  4 poäng
Kurs 34a – Litterär temakurs: ”Telling Stories” 4 poäng

KURS- Litteraturlista med obligatorisk och rekommenderad litteratur bifogas .
LITTERATUR  All obligatorisk litteratur och ett antal rekommenderade hjälpmedel (även böcker tryckta i Sverige) finns

att köpa i University of  Sussex Bookshop. En liten del av kurslitteraturen föreligger i stencilform och
kommer att finnas tillgänglig till självkostnadspris vid inskrivningen.

TERMINEN Kurserna i Brighton börjar med inskrivning och introduktion den 21 januari. Sista veckan för
undervisning och prov är v. 22, med skriftligt prov på fredag 31 maj för A- och B-kurserna.   C-kursen har
'deadline' för slutgiltig version av specialarbetet på fredag 7 juni.

UNDERVIS- All undervisning sker i lokaler vid University of Sussex. Det finns goda förbindelser med tåg
NING och buss till universitetet som ligger strax utanför Brighton. Onsdagar är normalt undervisningsfria.

LÄRARE Undervisningen fullgörs av institutionens egna lärare och av lärare vid University of  Sussex. För vissa
delkurser på A- och B-nivå reser lärare från Göteborg till Brighton  för intensiva undervisningsperioder.
Detta kan innebära att undervisningen i dessa kurser kan bli något mer koncentrerad än vad som är fallet
vid motsvarande kurser i Göteborg.

PROV Prov och skrivningar äger rum på University of Sussex, och du förväntas delta i de skrivningar som
anordnas där under terminen. Vissa eventuella     omskrivningar efter kursens slut    måste du dock vara
beredd att göra i Göteborg. Observera alltså att det första tentamenstillfället alltid är i Brighton (liksom
även vissa omskrivningar), och att du inte kan påräkna     omtentamen på annan ort än studieorten     (d v s
Brighton eller Göteborg).

BOSTAD Via English Language Centre, 33 Palmeira Mansions, HOVE BN3 2GB, EastSussex, England, kan du boka
inackordering i en engelsk familj. Att bo i en engelsk familj kan vara en nyttig erfarenhet som ökar din
kunskapk om landet och dess språk och folk. Kostnaderna för inackordering (bed and breakfast) uppgår
till £66 per vecka. För detta får du eget rum med läsplats, sänglinne, handdukar samt frukost varje dag.
Övriga måltider äter du lämpligast i universitetets matsalar till subventionerat pris. Vi utgår från att
samtliga studenter som vill bo i familj har för avsikt att göra det hela terminen (givetvis under
förutsättning att det inte uppstår problem). Om du har planer på att efter ankomsten söka annan bostad,
skall du inte flytta in hos en familj utan att ange att vistelsen blir tillfällig.     Tillfällig inackordering
innebär minst två veckor   . Om du bokar tillfällig inackordering, kan det hända att familjen accepterat en
annan student efter två veckor, och att du därför måste flytta från just den familjen.Till English Language
Centre betalar du en förmedlingsavgift  (£62) som berättigar dig till deras service under hela terminen.
     Om  du vill boka inackordering i familj skall du fylla i bifogade blankett noggrant och sända den
direkt till ELC tillsammans med en inbetalning på £194. En svensk bank kan ordna detta genom check
(cheque/banker´s draft/ International money order). Det  är säkrare och snabbare om du skickar blankett
och check i rekommenderat brev.      Denna inbetalning avser förmedlingsavgiften samt din hyra för de två
första veckorna    . Hyran för resten av terminen betalar du själv direkt till din familj.

     OBS! English Language Centre måste ha din ansökan senast en  vecka före din ankomst.

Fyll i och posta blanketten ”Application Form” omedelbart, eller (när det gäller fristående kurs på B-, C-
nivå) så snart du är behörig till kursen.

Ditt rum kommer att vara tillgängligt från söndag den 20 januari och när du fått uppgift om din familjs
namn och adress      måste du själv meddela dem ungefärlig tid för din ankomst till Brighton.    Observera! Om
du inte vill bo hos en familj, måste du själv skaffa bostad i Brighton. Vissa studenter (speciellt på de mer



avancerade kurserna) som kanske redan bott i familj en tidigare termin föredrar ibland att bo mer
självständigt. Att bo i egen lägenhet är normalt ganska dyrt, men kostnaderna kan reduceras om man delar
lägenhet eller hus. Privat bostad kan normalt inte ordnas förrän man anlänt till Brighton.      Många
studenter tenderar att bo i tillfällig bostad (vandrarhem eller ’bed and breakfast’) tills de ordnat något mer
permanent.  Se separat information om hur du kan ordna bostad på egen hand. Samma information finns
tillgänglig på vår hemsida under ’Useful Information’ (Accommodation Agencies):
www.sussex.ac.uk/Units/gothenburg

STUDENTKÅR Alla studenter måste tillhöra en studentkår. För studier utomlands betalar du en reducerad terminsavgift.
För dig som går på    fristående kurs     är studentkåren Filosofiska Fakulteternas Studentförening (FFS),
Götabergsgatan 17, 411 34 Göteborg, tel 031-7084440. För    lärarkandidater    är studentkåren SLUG, Box
300, 405 30 Göteborg (Frölundagatan 118), tel 031-7732337.  Vi förser FFS och SLUG med en lista över
deltagarna och de skickar då ut inbetalningskort till dig. Det är viktigt att du väntar tills du fått detta
förprintade inbetalningskort innan du betalar. Eventuella frågor om terminsavgiften ska ställas till
respektive studentkår.
     I Brighton måste du också skriva in dig som student vid University of Sussex Student Union
(Kostnad: £4). Detta berättigar dig till medlemskap i NUS, ’the National Union of Students’, vilket ger dig
vissa förmåner och rabatter.

STUDIEMEDEL Se separat bifogad information.

FÖRSÄK- Se till att du har lämplig reseförsäkring som täcker hela den tid du skall vara utomlands.
RINGAR

EKONOMI Vi rekommenderar normalt att du öppnar konto i ett lokalt bankkontor i Brighton eller Hove. Pengar kan
föras över från banker i Sverige till ditt konto i England. Du kan också ta med dig en check i ditt namn till
England och sätta in pengarna på ditt konto. Lägg dock märke till att det kan ta tio dagar innan du kan
disponera dessa pengar. Kom också ihåg att du behöver kontanter för resan och andra utgifter de första
veckorna. Det kan vara bra att ha viss valuta i resechecker den första tiden. Undvik att resa med alltför
mycket kontanter och resechecker. Internationella kontokort (Visa, Access, Amerikan Express m fl) kan
normalt användas på vanligt sätt men kom ihåg att sådana transaktioner ofta innebär att en extra avgift tas
ut.
     Under senare år har det tyvärr blivit svårare att öppna  nytt konto för studerande som  kommer att vara i
England i mindre än ett år.  Vi rekommenderar därför att du  talar med din svenska bank om hur du kan
sköta din ekonomi i England och för att se om den eventuellt har speciella relationer med en engelsk bank
som skulle kunna hjälpa dig. Det finns dock banker som accepterar en kortare vistelse i England.
Ytterligare råd och anvisningar ges i samband med introduktionen.

STUDENT- Som medlem i ’University of Sussex Student Union ’är du berättigad till medlemskap i NUS, ’the National
LEGITIMATION Union of Students’ och ett ’NUS card’,  den vanliga studentlegitimationen för brittiska studenter.

TIDIGARE Nedanstående studenter läste i England  HT 01 och har förklarat
STUDENTER sig villiga att svara på frågor från nya studenter:

A-kurs: Karin Rilby 031-295354
B-kurs: Martina Blixt 0520-31631
C-kurs: Elma Selmanovik 033-200936
D-kurs – litt: Sofia Johansson 07024-16959
D-kurs – ling: Josefin Cejie 08520-14783/0704873765 (enbart december)

HEM-  www. sussex.ac.uk/Units/gothenburg
SIDA innehåller information om engelska institutionens kurser vid University of Sussex och har länkar till

andra relevanta informationskällor. Det är en god idé att från och med nu då och då titta på dessa sidor.
Eventuella nyheter eller ändringar kommer att anslås på vårt Noticeboard.

FRÅGOR?: Studierektor för kurserna vid University of Sussex är Ulf Dantanus. Du kan kontakta Ulf  i England fram
till 21 december (tel. 0044 1273678302; email u.dantanus@sussex.ac.uk
Han träffas också på engelska institutionen i Göteborg måndag-onsdag 14-16 januari, säkrast kl 9-10.
Telefon 031-773 1000.

Allmänna frågor om studier i engelska kan besvaras av studievägledare Margret Javefors i Göteborg. Tel.
031-7731782; email:       Margret.Javefors@eng.gu.se    
Frågor som specifikt rör kurserna vid University of Sussex ska ställas (in English, please)  till vårt
’Student Office’, Sally Bidwell, tel 0044-1273678301; email: s.bidwell@sussex.ac.uk

Vi ses i Brighton. Du är hjärtligt välkommen!

ULF DANTANUS SALLY BIDWELL

BILAGOR Viktigt meddelande om antagning mm
Svarsblankett (att returnera     senast 20 december    i1:a antagningsomgången)
Accommodation in Brighton and Hove
ELC: Anmälningsblankett och information
Information om studiemedel
Extra VIKTIG information från CSN
Litteraturlista (A, B och C)
Konsten att välja ordbäcker (endast A)
Information om val mellan litterär och språklig variant  av specialarbetet ( endast C)


