
 

 

 
 
 
Varmt välkommen till Kandidatprogrammet i 
Europastudier (BAPES)! 
 
Här kommer lite praktisk information inför programstarten. 

För att komma åt alla våra system och få tillgång till lokaler, Wi-Fi, 
bibliotek med mera här på universitetet måste du aktivera ditt 
studentkonto. En länk till information om hur du går tillväga hittar 
du i rutan här till höger. Där hittar du också andra länkar som kan 
vara värda att besöka innan terminen börjar. 

Introduktionsmötet äger rum på onsdagen den 2 september kl 
15:15-17:00 i sal SOL:A129b (bottenvåningen i Absalonhuset, 
Språk- och litteraturcentrum). Du kommer då att registreras på själva 
BAPES-programmet och den kommande terminens samtliga tre 
kurser (EUHA01, EUHA12, EUHA13). Registrering sker alltså först i 
samband med mötet (ingen webregistrering). Dessutom får du mera 
information om hela programmets struktur, akademiska innehåll och 
mål, praktikmöjligheter m.m. Introduktionsmötet är obligatoriskt.  

Om du inte kan komma på introduktionsmötet, eller om du har 
några andra frågor, kontakta vår studievägledare Robert Ekdahl 
(robert.ekdahl@sol.lu.se, tel: 046–222 84 60).  

På grund av anpassningar av våra lokaler med anledning av covid-19-
pandemin så kommer undervisningen i höst att variera mellan att ges 
på campus och på distans via videoverktyget Zoom. Du hittar länkar 
och information om schema, litteraturlistor och annat på hemsidan 
för programmets första kurs: 
https://www.sol.lu.se/kurs/EUHA01/HT2020/ Mattias Nowak kommer 
dessutom att skicka ett syllabus för denna kurs = föreläsningarnas 
titlar, läshänvisningar, m.m. 

Om det är så att du vet med dig att du av någon anledning inte 
kommer påbörja programmet i höst vill vi be dig om att tacka nej till 
utbildningen på www.antagning.se eller kontakta oss. Detta då 
programmet är väldigt populärt och det finns många reserver som 
hoppas på att få en plats. 

Återigen varmt välkommen oss på ämnet Europastudier och till 
Språk-och litteraturcentrum (SOL) vid Lunds universitet! 

Mattias Nowak, programkoordinator  
Robert Ekdahl, studievägledare 
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Studentkonto 
• Aktivera ditt studentkonto 

 

Covid 19 
Allmän information om vilka åtgärder som 
vidtas på universitetet med anledning av 
den pågående pandemin hittar du här:  

• FAQ för studenter – coronaviruset 
 

Info om Canvas, Zoom och epost 
Du hittar information om lärplattformen 
Canvas, videoverktyget Zoom och epost 
här:  

• Lärplattform 
 

FAQ 

Har du frågor? Du hittar kanske svar här: 

• FAQ – inför terminsstarten 
 

Ny student vid Lunds universitet? 
Här får du svar på några frågor som 
nyblivna studenter kan ha:  

• Livet som student 
 

Studentkåren 
Information från studentkåren finns här: 
htslund.se 
 

Hitta till våra lokaler  
Språk- och litteraturcentrum LUX 
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