
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 trådlösa nätverk och 
studentmejl. Om du redan har 
ett aktivt konto behöver du inte 
aktivera det igen.

Webbregistrering 

Registrera dig på din utbildning 

via studentportalen på stu-

dent.lu.se. 

FAQ 

Har du frågor? Du hittar kanske 

svar i vår FAQ inför terminsstar-

ten:  

https://www.sol.lu.se/utbildning/
student/praktisk-
studieinformation/anmalan-och-
antagning/faq-infor-
terminsstarten/

Ny student vid Lunds

universitet?

Här får du svar på några 

frågor som nyblivna studenter 

kan ha: 

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

Studentkåren 

Information från studentkåren 

f inns här: 

http://htslund.se 

Hitta till våra lokaler 
Språk- och litteraturcentrum 

Till dig som är antagen till 
Litteraturvetenskap: Grundkurs

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

kursen LIVA04, Litteraturvetenskap: Grundkurs, 60 
högskolepoäng (heltid, dagtid) vid Språk- och litteraturcentrum, 
Lunds universitet våren 2019.  

På denna kurshemsida hittar du information om introduktions-möte, 

schema, litteraturlista och läsanvisningar för kursen. 

Du registrerar dig själv på kursen i studentportalen mellan 
2019-01-14 och 2019-01-21.

På introduktionsmötet får du information om terminens delkurser och 
om Språk- och litteraturcentrum, och efter introduktions-mötet följer 
terminens första föreläsning.

Du som är förhindrad att närvara vid introduktionsmötet,  men 
fortfarande vill behålla din plats, ombeds att skriftligen meddela detta 
till vår utbildningsadministratör via e-post: robert.ekdahl@litt.lu.se. 

Om du har frågor om antagning, utbildningen eller om du inte längre 
önskar behålla din plats på kursen ta kontakt med vår studievägledare 
via e-post: susan.hyden@sol.lu.se. 

Tänk på att enstaka uppdateringar av t.ex. schema och litteraturlistor 
kan förekomma före terminsstarten. Kontrollera alltså gärna 
kurshemsidan en extra gång före upprop så att du har rätt information 
när du startar din utbildning!  

Varmt välkommen till avdelningen för Filmvetenskap! 
Elisabeth Friis, studierektor 
Susan Hydén, studievägledare 
Robert Ekdahl, utbildningsadministratör 

Språk- och litteraturcentrum  
Vårterminen 2019
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