
Har du aktiverat ditt 
studentkonto?  

Aktivera ditt Studentkonto 
på https://passport.lu.se med 
hjälp av inloggningsuppgifter-
na från antagning.se. Stu-
dentkontot behöver du för att 
till exempel komma åt lärplatt-
formen, 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 utbild-
ning via studentportalen på 
 student.lu.se. 

Hitta hit 

https://www.sol.lu.se/kontakt/h
itta/ 

FAQ 

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

https://www.sol.lu.se/utbildnin
g/student/anmalan-och-
antagning/faq-infor-
terminsstarten/ 

Ny student vid Lunds 
universitet? 

Här får du svar på några frå-
gor som nyblivna studenter 
kan ha: 

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

Studentkåren 

Information från studentkåren 
finns här: 

http://htslund.se 

 

  
  

 

 

 

 

Till dig som är antagen till Franska: 

Grundkurs  

 
Den här informationen riktar sig till dig som har blivit antagen till 
kursen Franska: Grundkurs (FRAA11), 30 hp. vid Språk- och  
litteraturcentrum, Lunds universitet hösten 2019.  
 
På kurshemsidan hittar du information om introduktionsmöte, 
schema och litteraturlista för kursen. 
 
Du ska själv registrera dig i studentportalen mellan den 26 augusti 
och den 2 september. Registreringen är obligatorisk. Se info i  
högerspalten om aktivering av studentkonto och webbregistrering. 
 
Om du är antagen med villkor, eller har frågor om behörighet,  

kontakta din studievägledare Cecilia L Johansson, e-post:  

cecilia_l.johansson@sol.lu.se 

Tänk på att enstaka uppdateringar av t.ex. schema och litteraturlis-
tor kan förekomma före terminsstart. Kontrollera alltså gärna  
kurshemsidan en extra gång före uppropet så att du har rätt  
information när du startar din utbildning!  
 
Introduktionsmötet är obligatoriskt. Kontakta oss om du är  
förhindrad att komma, så att du inte blir struken från kursen,  
Frida Mebius Önnerfors: frida.mebius_onnerfors@sol.lu.se  
 
Vid Lunds universitet använder vi primärt Canvas som lärplattform. 
Du når Canvas via https://canvas.education.lu.se/ eller genom att 
ladda ner appen Canvas Student från App store (iOS) eller Google 
Play (Android) och logga in med ditt student-id. Så fort du är  
registrerad på din kurs, vilket vanligen sker på kursens första dag, 
dyker kursen upp i appen och på sidan! 
 

 
Varmt välkommen till oss! 

Petra Bernardini, studierektor 

Cecilia Johansson, studievägledare  

Frida Mebius Önnerfors, utbildningsadministratör 

 

 

https://passport.lu.se/
http://www.student.lu.se/
http://www.student.lu.se/
https://www.sol.lu.se/utbildning/student/anmalan-och-antagning/faq-infor-terminsstarten/
https://www.sol.lu.se/utbildning/student/anmalan-och-antagning/faq-infor-terminsstarten/
https://www.sol.lu.se/utbildning/student/anmalan-och-antagning/faq-infor-terminsstarten/
https://www.sol.lu.se/utbildning/student/anmalan-och-antagning/faq-infor-terminsstarten/
https://www.lu.se/studera/livet-som-student/ny-som-student
https://www.lu.se/studera/livet-som-student/ny-som-student
http://htslund.se/
mailto:cecilia_l.johansson@sol.lu.se
mailto:frida.mebius_onnerfors@sol.lu.se
https://canvas.education.lu.se/

