
Har du aktiverat ditt 
studentkonto?  

Aktivera ditt Studentkonto 
på https://passport.lu.se med 
hjälp av inloggningsuppgifterna 
från antagning.se. Studentkontot 
behöver du för att till exempel 
komma åt lärplattformen, trådlösa 
nätverk och studentmejl. Om du 
redan har ett aktivt konto behöver 
du inte aktivera det igen. 

Logga in på studentportalen på 
student.lu.se. 

Webbregistrering 

Registrera dig på din utbildning 
via studentportalen på 
student.lu.se. 

FAQ 

Har du frågor? Du hittar kanske 
svar i vår FAQ inför 
terminsstarten:  

http://www.sol.lu.se/utbildning/faq
-vanliga-fragor/infor-
terminsstarten/ 

Ny student vid Lunds 
universitet? 

Här får du svar på några frågor 
som nyblivna studenter kan ha: 

http://www.lu.se/studera/livet-
som-student/ny-som-student 

Studentkåren 

Information från studentkåren 
finns här: 

http://htslund.se 

 

Hitta till våra lokaler 
Språk- och litteraturcentrum 
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Välkommen!  

Den här informationen riktar sig till dig som har blivit antagen till kursen 

Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv 7.5 hp (ARAH11), vid 

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet våren 2018.  

På denna kurshemsida hittar du information om introduktionsmöte, 

schema och litteraturlista för kursen. 

Registrering är obligatorisk. Observera att innan du kan registrera dig 

ska du aktivera ditt studentkonto. Registrera dig på kursen via 

Studentportalen mellan 1-15 januari. Se info i högerspalten om 

aktivering av studentkonto o webbregistrering.  

Den 29 januari är det introduktionsmöte i samband med första 

lektionstillfället.  All undervisning sker via dator. Det är endast som 

registrerad och med hjälp av ditt studentkonto som du kan följa 

undervisningen på Luvit, undervisningsplattformen: 

http://luvit.ced.lu.se/ 

(Du kan först logga in på Luvit efter ett dygn att du webbregistrerat dig.) 

Observera att du har studentmejl (på Studentportalen) kopplat till ditt 

studentkonto. Din lärare kommunicerar endast via studentmejl och 

Luvit.  

Introduktionsmötet är obligatoriskt. Kontakta vår kursadministratör om 

du inte kan närvara: Liliete.Martins@sol.lu.se eller per tfn: 046-222 84 

50 (mån–to, 13-15), så att du inte blir struken från kursen. 

Varmt välkommen till oss! 

Mikael Nystrand, studierektor  
Rakel Nihlén, studievägledare  
Liliete Martins, utbildningsadministratör 
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