
 
 
Studentkonto 
Aktivera ditt Studentkonto via ru-
tan ”antagning.se” inne på pass-
port.lu.se, med hjälp av inlogg-
ningsuppgifterna du använde när 
du sökte kursen i antagningssy-
stemet. Studentkontot använder 
du till exempel för att komma åt 
lärplattformen Canvas, 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  
student.lu.se.  
 
Lärplattformen Canvas 
Du hittar Canvas på  
canvas.education.lu.se/ eller som 
appen Canvas Student i App 
store (iOS) eller Google Play 
(Android). 
 
FAQ 
Har du frågor? Du hittar kanske 
svar i vår FAQ inför terminsstar-
ten: www.sol.lu.se/utbildning/faq 
 
Virtuell support 
Den 27 augusti 2020 mellan kl. 
12-17 anordnar Lunds universitet 
ett virtuellt supportrum där du kan 
ställa frågor och se till att du är 
väl förberedd inför höstens digi-
tala moment. Vi kan bland annat 
hjälpa dig med frågor kring aktive-
ring av studentkonto, nedladdning 
av Zoom-klient, tekniska frågor, 
studieteknik, särskilt pedagogiskt 
stöd och studievägledning.  

Välkomna in med era frågor till 
https://lu-se.zoom.us/my/welcome2lu  

Ny student vid LU? 
Här får du svar på några frågor 
som nyblivna studenter kan ha: 
www.lu.se/studera/livet-som-stu-
dent/ny-som-student 

Studentkåren 
Information från studentkåren 
finns här: htslund.se 

Hitta till våra lokaler 
Språk- och litteraturcentrum 
LUX 
 

 

  
  
 

 

 
 

Språk- och litteraturcentrum, 
höstterminen 2020 

 

  
VÄLKOMMEN TILL STUDIER HÖSTEN 2020! 
Detta brev riktar sig till dig som är antagen eller antagen med villkor till din valda 
utbildning inom Lingvistik hösten 2020. Vi ser fram emot att få se dig här som stu-
dent. Du kan se vilken eller vilka kurser du antagits till, på dina sidor på www.an-
tagning.se. 
 
Terminen börjar måndagen den 31 augusti, och den dagen och under resten av 
den veckan har vi introduktionsmöten för de flesta av våra kurser som ges under 
terminens första halva. På introduktionsmötet får du information om terminens 
kurser samt allmän information om Språk- och litteraturcentrum och ämnet Ling-
vistik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KURSHEMSIDOR 

• Lingvistik, grundkurs, 30 hp 
• Människans språk - uppbyggnad och tillämpning, 15 hp 
• Människans språk - process och mångfald, 15 hp 
• Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp 
• Fonetik: Kandidatkurs, 30 hp  

 

Observera att kurserna använder sig av kursplattformen Canvas som förutsätter 
att du har aktiverat ditt studentkonto. Se information i kolumnen till höger! 
 

Du som är antagen ska registrera dig på kursen via www.student.lu.se    
Registreringen är öppen under veckan före kursstarten, 24 till 31/8. Se informat-
ion i kolumnen till höger! Om du är antagen, men har problem med att registrera 
dig hjälper vi dig när kursen startar.  
 

Är du antagen med villkor och har frågor om detta, kontakta vår studievägledare 
Peter Marthinsson (se nedan). En kurs kan endast påbörjas om villkoren är upp-
fyllda vid kursstart. 
 

Kontakta oss om du är förhindrad att delta i introduktionsmötet (Gunilla Ek Wer-
ner, tel. 046-222 87 10, e-post gunilla.ek_werner@sol.lu.se). Om du inte hör av 
dig i förväg och inte deltar i introduktionsmötet/första kurstillfället betraktar vi 
detta som ett återbud. 
 

Sist men inte minst: Välkommen! 
Mechtild Tronnier, studierektor 
Peter Marthinsson, studievägledare (Kontakta Peter)           
Gunilla Ek Werner, utbildningsadministratör (Kontakta Gunilla) 
   

 

OBS! Pga. rådande situation med Corona-viruset pågår arbete med schemaomläggning inför hösten, 
för att på bästa sätt kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vissa introduktionsmö-
ten kommer därför att ske på plats och andra digitalt via zoom-länk. 
 
 Klicka på länk till din kurshemsida nedan, för mer information om tid, plats, litteraturlista, kursplan 
med mera.  
 
Tänk på att En del uppgifter kan komma att behöva ändras med kort varsel, så vänligen kontrollera 
schemat på kurshemsidorna en extra gång strax före kursstart! 
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