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Introduktionsmötesdagen

1. Välkomna!
2. Presentation
3. Upprop
4. Information, schema, mm



Öppettider expeditionen
Expeditionen:
• Frida Mébius Önnefors, kursadministratör
• För öppettider och telefontider, se Sols 

hemsida www.sol.lu.se/franska
• Tfn: 222 30 29
• Mejl: frida.mebius_onnerfors@sol.lu.se
• Ni som behöver styrka er behörighet skall

kontakta studievägledare för franska:
• Cecilia.l.johansson@sol.lu.se



• Studenter ska använda sitt studentkonto 
som de själva aktiverar, via 
https://passport.lu.se/

• Har ni problem måste ni först kontakta 
• https://www.ldc.lu.se/lu-servicedesk

• Pedagogiskt stöd finns för de studenter 
som behöver det. Kontakta 
studievägledare Cecilia Johansson

• Tfn: 046-222 88 05
• Mejl: Cecilia_l.johansson@sol.lu.se

https://passport.lu.se/
https://www.ldc.lu.se/lu-servicedesk


Registrering och StiL-identitet:
• Vi registrerar dig efter mötet ifall du inte själv redan gjort

det via webben
• Läser du för första gången vid Lunds universitet, måste

du aktivera en StiL-identitet (se SOL-guiden s 12-13!). 
Gör detta på onsdag! Reserver får mejl inom kort

https://www.sol.lu.se/fileadmin/user_upload/sol/utbildning/L
UX-_och_SOL-guiden_2020_svenska_uppdat.200626.pdf

• StiL-id behövs för att gå in på plattformen Canvas, i 
Ladok, mm., och studentmejl/Canvas är kopplade

https://www.sol.lu.se/fileadmin/user_upload/sol/utbildning/LUX-_och_SOL-guiden_2020_svenska_uppdat.200626.pdf


Tentor och omtentor:
• Tentamenstillfällen: på schemat och på hemsidan under

Franska> För studenter > Tentamen
• en del tentor sker på zoom, med kameraövervakning
-Ingen anmälan till någon ordinarie tentamen
- Anmälan till omtentor (görs via Ladok) : öppnas 3 veckor

innan och stänger en vecka innan omtentamen!
-du måste ha giltig legitimation med på tentamenstillfället (även
i zoom)
• Betyg på tentan i Ladok (logga in med StiL-id)
• Extra tentor mellan tentamenstillfällena kan inte ordnas

Kurslitteratur
• All vår kurslitteratur finns att låna i SOL-biblioteket samt på

UB1 och finns att köpa på Språkbokhandeln (f d Franska bokhandeln), 
Lexis och Akademibokhandeln i Lund (även online).



Franska, grundkurs (1-30 hp)

• Kursen består av fem delkurser:

1. Muntlig språkfärdighet, 7 hp, Thierry Gilles
2. Skriftlig språkfärdighet, 7 hp, Thierry Gilles
3. Franska språket och grammatik, 6 hp, Malin Ågren
4. Franska litteraturen och litterär analys, 7 hp, Mari 

Bacquin
5. Franska språk-och litteraturhistoria, 7 hp, Mari 

Bacquin
• Alla tentamina ligger mot slutet av terminen. 

Planera!



• Examinationsformer FRAA11
Dk 1: muntlig språkfärdighet : muntlig 
tenta på zoom (i små grupper)
Dk 2: skriftlig språkfärdighet: Zoomtenta 
(inga hjälpmedel tillåtna)
Dk 3: Franska språket och grammatik: 
Zoom-övervakad tenta ,inga hjälpmedel 
tillåtna
Dk 4: Franska litteraturen och litterär 
analys: Zoom-övervakad tenta, inga 
hjälpmedel tillåtna
Dk 5 (språk- och litteraturhistoria): Zoom-
övervakad tenta, inga hjälpmedel tillåtna)



• För dig som vill läsa kursen på halvfart gäller att 
du den termin du startar läser de tre 
delkurserna:
- Franska språket och grammatik, 6 hp (delkurs 
3)
- Franska litteraturen och litterär analys, 7 hp
(delkurs 4)
- Fransk språk- och litteraturhistoria, 3 hp
(delkurs 5).

Du läser i samma takt som helfartsstudenterna, 
enligt samma schema - men läser delkurserna 1 
och 2 din andra termin.



Info om hur du använder zoom

• Info för studenter hur man deltar i ett 
Zoom-möte: 
https://www.sol.lu.se/utbildning/student/stu
dentkonto-och-larplattform/zoom/

https://www.sol.lu.se/utbildning/student/studentkonto-och-larplattform/zoom/


Övrigt
•Erasmus (studier och praktik): vi har Erasmusutbyten
Internationella kontoret, på SOL (rum A143). Det är först på C-nivån, 61-90 hp-
nivån, 
•man kan resa ut (om de vill kunna tillgodoräkna sig poängen inom vår 
kandidatkurs)..
•Det är viktigt att pratar med läraren först om vilka kurser man ska gå för att 
kunna tillgodoräkna sig poäng. 
Information om utbytesstudier sker digitalt. 
Utskick från internationella kontoret skickas i MÅNAD.
https://canvas.education.lu.se/enroll/GEELRN för studier i Europa och 
https://canvas.education.lu.se/enroll/8GTTG4 för studier utanför Europa.

•SI-verksamhet: Sofia Helgesson, so2247he-s@student.lu.se

•Schemalagt studieteknikspass (för ni som börjar)
•Frågestunden äger rum 16-17 28/1 på Canvas. Länk till kursen på Canvas: 
https://canvas.education.lu.se/courses/7907

https://canvas.education.lu.se/enroll/GEELRN
https://canvas.education.lu.se/enroll/8GTTG4
https://canvas.education.lu.se/courses/7907

