
 

 

 
 
 

Varmt välkommen till studier i ryska vid 
Lunds universitet! 
 

Här är lite praktisk information för dig som är antagen till kursen 

Ryska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet (RYSA25) hösten 

2020. 

För att komma åt alla våra system och få tillgång till lokaler, Wi-Fi, 

bibliotek med mera här på universitetet måste du aktivera ditt 

studentkonto. En länk till information om hur du går tillväga hittar 

du i rutan här till höger. Där hittar du också andra länkar som kan 

vara värda att besöka innan kursen börjar. 

När du har ett studentkonto kan du också gå in på studentportalen 

och själv registrera dig på kursen. (Om du är antagen med villkor 

kan du inte registrera dig själv. Du kommer då att registreras efter 

introduktionsmötet, förutsatt att du uppfyllt villkoren.) 

Kursen ges både på distans och på campus. Introduktionsmötet 

äger rum måndagen den 2 november kl 13:15-15:00 i sal A313 

eller via zoom på adressen som du fått via mail eller hittar på kursens  

Canvas-sida.  

Introduktionsmötet är obligatoriskt. Om du inte kan komma, 

meddela detta till utbildningsadministratör Niklas Bernsand 

niklas.bernsand@sol.lu.se. Har du inte hört av dig och inte medverkar 

på introduktionsmötet kan du komma att förlora din plats på kursen. 

Återigen varmt välkommen oss på ämnet ryska och till Språk-och 

litteraturcentrum (SOL) vid Lunds universitet! 

Marina Andersson, studierektor och lärare 

Robert Ekdahl, studievägledare  

Niklas Bernsand, utbildningsadministratör
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Språk- och litteraturcentrum Besöksadress Helgonabacken 12, 223 62 Lund Postadress Box 201, 221 00 Lund  
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Studentkonto 
• Aktivera ditt studentkonto 

 

Covid 19 
Allmän information om vilka åtgärder som 
vidtas på universitetet med anledning av 
den pågående pandemin hittar du här:  

• FAQ för studenter – coronaviruset 
 

Info om Canvas, Zoom och epost 
Du hittar information om lärplattformen 
Canvas, videoverktyget Zoom och epost 
här:  

• Digitala system vid LU 
 

FAQ 

Har du frågor? Du hittar kanske svar här: 

• FAQ – inför terminsstarten 
 

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

• Livet som student 
 

Studentkåren 
Information från studentkåren finns här: 
htslund.se 
 

Hitta till våra lokaler  
Språk- och litteraturcentrum LUX 
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