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VÄLKOMMEN TILL STUDIER HÖSTEN 2018! 
Detta brev riktar sig till dig som är antagen eller antagen med villkor till din valda utbildning inom 
Lingvistik och/eller Kognitiv semiotik hösten 2018. Vi ser fram emot att få se dig här som student i 
höst. Terminen börjar måndagen den 3 september, och då har vi introduktionsmöte till de flesta av våra 
kurser. På introduktionsmötet får du information om terminens kurser (kursplaner, litteraturlistor och 
schema) samt allmän information om Språk- och litteraturcentrum och ämnet Lingvistik. Du hittar redan 
nu en hel del information på kurshemsidorna nedan. 

Introduktionsmötena äger rum i olika lärosalar (se nedan) på Språk- och Litteraturcentrum, 
Helgonabacken 12 (hitta hit). Läs gärna vår FAQ om du har frågor om terminsstarten. 

 
Lingvistik, grundkurs 1–30 hp 3/9, sal H435, kl. 10.15 
http://www.sol.lu.se/kurs/LINA13/HT2018/ 
 
Språkets struktur och funktion 7,5 hp 3/9, sal H435, kl. 10.15 
http://www.sol.lu.se/kurs/LINB02/HT2018/ 
 
Talkommunikation – fonetikens grunder 7,5 hp  3/9, sal H435, kl. 10.15 
http://www.sol.lu.se/kurs/LINB01/HT2018/ 
     
Kandidatkurser, 30 hp (ALSK11, LINK21) 5/9, sal H428B, kl. 10.15 
http://www.sol.lu.se/kurs/ALSK11/HT2018/ 
http://www.sol.lu.se/kurs/LINK21/HT2018/ 
 
Språkinlärning hos barn och vuxna, 7,5 hp  13/11, sal A121, kl. 10.15 
http://www.sol.lu.se/kurs/LINB05/HT2018/ 
 
Den nya mångfalden - strukturen hos nutida  5/11, sal L602, kl. 09.15 
invandrarspråk i Sverige, 7,5 hp  
http://www.sol.lu.se/kurs/LINB16/     
   
Om du är antagen med villkor ska du senast vid kursstarten ha uppfyllt förkunskapskraven för att få 
påbörja kursen. Kontakta studievägledaren om du har frågor. Observera att kurserna använder sig av 
kursplattformen Luvit (https://luvit.education.lu.se/) som förutsätter att du har aktiverat ditt 
Studentkonto. 
 
VIKTIGT! 
Du som är antagen ska registrera dig på kursen via webben. Se instruktioner här: 
http://www.sol.lu.se/utbildning/information/webbregistrering/   

Kontakta oss om du är förhindrad att komma till introduktionsmötet (Gunilla Ek Werner, tel 046-
2228710, e-post gunilla.ek_werner@sol.lu.se). Om du inte hör av dig i förväg och inte dyker upp till 
introduktionsmötet/första kurstillfället betraktar vi detta som ett återbud. 

Sist men inte minst: Välkommen! 
 
Mechtild Tronnier  Frida Mebius Önnerfors          Gunilla Ek Werner 
Studierektor, Lingvistik Studievägledare           Utbildningsadministratör 
Mechtild.Tronnier@ling.lu.se frida.mebius_onnerfors@sol.lu.se          gunilla.ek_werner@sol.lu.se  
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