
Kopia av kallelse som skickats till antagna studenter vårterminen 2020 
 
 
Välkommen till Historiska institutionen vid Lunds universitet! 
 
Du är antagen till en utbildning hos oss. 
 
Det finns några saker som är extra viktiga för att du ska ta din plats i anspråk: 
 

1) Webbregistrering 
Du måste webbregistrera dig i studentportalen innan kursen startar, senast det datumen som 
angivits i din kallelse (se även Introduktionsmöten våren 2020). Om du inte registrerar dig inom 
angiven tid kan din plats ges till en annan student. Kan du av någon anledning inte 
webbregistrera dig måste du kontakta oss innan tiden för registrering har gått ut (e-post: 
hist@hist.lu.se, tel: 046-222 79 60).  
 

2) Introduktionsmöte 
Du ska delta på introduktionsmötet, tiden är angiven i din kallelse (se även Introduktionsmöten 
våren 2020). Kan du inte närvara måste du meddela förhinder (e-post: hist@hist.lu.se, tel: 046-
222 79 60). Om du inte närvarar och inte heller har talat om detta kan din plats ges bort till en 
annan student. 
 
Är du student på Fortsättningskurs (HISA25, HISA35) eller Kandidatkurs (HISK37)? Då finns det 
en tredje sak att göra innan terminen börjar:  
 

3) Val av temakurs 
Information om vilka temakurser som erbjuds är bilagd din kallelse, se även på din kurshemsida. 
Valet ska vara gjort senast 7 januari. E-posta oss ditt förstahandsval på e-post: 
studievagledare@hist.lu.se med tydlig information om för- och efternamn och din kurskod. Ange 
”Temakurs” i ämnesraden.  
 
Har du ångrat dig och inte vill ha din plats på kursen ska du tacka nej till din plats i god tid på 
www.antagning.se, så att vi kan kalla in en reserv innan kursen börjar. 
 
Mer information om din kurs finner du på kurshemsida: www.hist.lu.se > (hist.lu.se > utbildning 
> kurser terminsvis > VT2020). Där hittar du schema, litteraturlista, kursplan, bibliotekssida och 
en direktlänk till vår nya lärplattform Canvas. 
 

Ska du gå den andra terminen på HGHIS Kandidatprogram historia heter kursen HISA35, 
Historia: Fortsättningskurs, 30 hp.  
 
Den sjätte terminen på HGHIS Kandidatprogram historia heter HISK37, Historia: 
Kandidatkurs, 30 hp 
 
Ska du gå den andra terminen på Lärarutbildningen heter kurserna ÄHID02, Historia 2, 
15 hp, och ÄHID03, Historia 3, 15 hp – och du finner din kurshemsida på: www.uvet.lu.se.  
 
Ska du gå den andra terminen på Masterprogrammet i historiska studier, inriktning 
historia heter den inledande kursen Historia: Historiografisk påbyggnadskurs HISS27.  

 
Vi ser fram emot att träffa dig och välkomnar dig till en spännande vårtermin 2020!  
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Snabbinfo: 
 
Webbregistrering 
Registreringen gör du på studentportalen på www.student.lu.se. Du kan aktivera ditt studentkonto på 
http://passport.lu.se med hjälp av dina inloggningsuppgifter från antagning.se. Om du redan har ett aktivt 
konto behöver du inte aktivera det igen. Mer info om studentportalen och ditt studentkonto finner du på 
www.lu.se (lu.se > studera > livet som student > IT-tjänster)  
 
Hitta till oss 
Karta och färdsätt för att hitta till oss: www.hist.lu.se (hist.lu.se > LUX) 
 
Ny student i Lund? 
Här hittar du samlad information om universitetet och studentlivet: 
www.lu.se (lu.se > studera > livet som student > ny som student) 

 
Studentkår 
Din studentkår är Humanistiska och Teologiska Studentkåren, som välkomnar sina "novischer" 
(nykomlingar) varje termin. Hemsida: http://htslund.se. De flesta kårer och nationer i Lund samarbetar i 
det som kallas Studentlund. Vill du veta mer om medlemskap i kår och nation, om utbildningsbevakning 
och om studentliv och social verksamhet hittar du deras hemsida här: www.studentlund.se.  

 
Historiska studentföreningen KLIO  
Det finns en studentförening för studenter som läser eller har läst historia i Lund. Denna förening heter 
KLIO, och du finner mer information om denna på vår hemsida: www.hist.lu.se (hist.lu.se > utbildning > 
Historiska studentföreningen KLIO).  
 
FAQ 
Mer info om terminsstart hittar du på Historiska institutionens hemsida: www.hist.lu.se > (hist.lu.se > 
utbildning > studentinformation). 
 
Har du andra frågor? Hör gärna av dig! 
Utbildningsadministratör: Ingegerd Christiansson, e-post: hist@hist.lu.se, tel: 046-222 79 60  
Studievägledare: Frida Nilsson, e-post: studievagledare@hist.lu.se, tel: 046-222 79 70  
Vik. studierektor: Anna Wallette, e-post: anna.wallette@hist.lu.se, tel: 046-222 79 62  
Programkoordinator Kandidatprogram: Anna Nilsson Hammar, e-post: anna.nilsson_hammar@hist.lu.se  
Programansvarig Masterprogram: Joachim Östlund, e-post: joachim.ostlund@hist.lu.se, tel: 046-222 79 65 
  
 
  

http://www.student.lu.se/
http://passport.lu.se/
https://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto
http://www.hist.lu.se/lux/
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/ny-som-student
http://htslund.se/
http://www.studentlund.se/
https://www.hist.lu.se/utbildning/historiska-studentforeningen-klio/
https://www.hist.lu.se/utbildning/studentinformation/
mailto:hist@hist.lu.se
mailto:studievagledare@hist.lu.se
mailto:anna.wallette@hist.lu.se
mailto:anna.nilsson_hammar@hist.lu.se
mailto:joachim.ostlund@hist.lu.se

	Snabbinfo:

