
Har du aktiverat ditt stu-
dentkonto?  
Aktivera ditt Studentkonto 
på https://passport.lu.se med 
hjälp av inloggningsuppgifterna 
från antagning.se. Studentkontot 
behöver du för att till exempel 
komma åt lärplattformen, 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 utbildning 
via studentportalen på stu-
dent.lu.se. Instruktion: 
http://www.sol.lu.se/utbildning/info
rmation/webbregistrering/  

FAQ 
Har du frågor? Du hittar kanske 
svar i vår FAQ inför terminsstar-
ten:  

http://www.sol.lu.se/utbildning/faq
-vanliga-fragor/infor-
terminsstarten/ 

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

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

Studentkåren 
Information från studentkåren 
finns här: 

http://htslund.se 

Hitta till våra lokaler 
Språk- och litteraturcentrum 
LUX 
 

 

  
  
 

 
Språk- och litteraturcentrum Besöksadress Helgonabacken 12, 223 62 Lund Postadress Box 201, 221 00 Lund Telefon dir 046-222 86 99  
växel 046-222 00 00 E-post Studievagledare@nordlund.lu.se Internet http://www.sol.lu.se 

 
 

Språk och litteraturcentrum, 
höstterminen 2018 

 

 
Till dig som är antagen till kurs i Klassisk 
dansk litteratur! 

Den här informationen riktar sig till dig som har blivit antagen till 
kursen Klassisk dansk litteratur, 7,5 hp (NODB13), vid Språk- 
och litteraturcentrum, Lunds universitet hösten 2018. 

På denna kurshemsida hittar du kursspecifik information. Kursen 
NODB13 ges som distanskurs på halvfart under perioden septem-
ber till november med enstaka träffar i Lund.  

Du ska registrera dig i studentportalen mellan den 27 augusti och 3 
september. 

Till nyantagna: Observera behörighetskraven för kursen! Om du 
inte är klar med underliggande kurs, ta kontakt med studievägleda-
ren (asa.wikstrom@nordlund.lu.se) före kursstart. 

Kursen använder sig av plattformen Live@Lund som förutsätter att 
du aktiverat ditt studentkonto.  

OBS! Instruktioner om hur du påbörjar kursen via plattformen 
skickas ut i augusti, via mejl till antagna. 

Sist men inte minst… 

Varmt välkommen/ välkommen tillbaka till oss! 

Lena Larsson, studierektor  
Åsa Wikström, studievägledare 
Gunilla Ek Werner, utbildningsadministratör 
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