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Vanliga frågor och hänvisningar under sommaren 2019
För dig som redan går ämneslärarutbildningen:
- Har du missat att ansöka till höstens kurser? Ny chans finns från 15e juli då kurserna öppnas för sen
anmälan. Se instruktioner på din kurshemsida på live@lund.
- Om du glömde tacka ja till din plats så går du bara in på din anmälan och kryssar i rutan
”återanmäl” som finns vid sidan av anmälan.
För dig som haft studieuppehåll:
- Har du haft studieuppehåll och vill komma tillbaka i studier: Om du klarat alla kurser inom
programmet ska du söka höstens kurser via antagning.se.
- Om du planerar att komma tillbaka och fortsätta med en redan påbörjad kurs ska du kontakta Karin
Hjalmarsson karin.hjalmarsson@uvet.lu.se i början av terminen för att bli omregistrerad.
Har du sökt ämneslärarutbildningen och hamnat på reservplats?
- Vi kan tyvärr inte ge någon prognos för dina chanser att få en ordinarie plats.
- Turordningslistan gäller. Det går inte att runda kön eller fånga en "ledig plats" genom att kontakta
institutionen, delta i upprop etc.
Individuell studieplan:
- Om du har behov av en individuell studieplan inför HT19, kontaktar du studievägledaren efter 15
augusti: studievagledning@uvet.lu
Byta ämne?
- Funderar du på möjligheten att byta ämne inom programmet, kontakta studievägledaren efter 15
augusti studievagledning@uvet.lu.se
Ämnesspecifika frågor:
- Kontakta studievägledaren för ämnet.
Pedagogiskt stöd:
- Har du frågor om pedagogiskt stöd, kan du hitta kontaktuppgifter samt läsa mer här:
https://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/pedagogiskt-stod
Ladokutdrag och intyg:
- Ladokutdrag och andra intyg kan du skriva ut själv via studentportalen.
Tillgodoräknanden?

- Innan institutionen prövar din rätt att inom ämneslärarprogrammet tillgodoräkna dig tidigare
studier, måste du vara antagen till programmet. Kontakta därefter institutionens studievägledare.
studievagledning@uvet.lu.se
Examen och legitimation:
- Vill du efter avslutad ämneslärarutbildning ansöka om examen gör du det här:
https://www.lu.se/studera/examen-och-karriar/ansok-om-examen
- Vill du efter avslutad KPU ansöka om examen gör du det här:
www.uvet.lu.se/utbildning/kompletterande-pedagogisk-utbildning/examensansokan/
- Du ska också ansöka om lärarlegitimation. Legitimation utfärdas av skolverket och kostar 1500
kronor. Du ansöker om legitimation via den här länken: https://www.skolverket.se/regler-ochansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/lararlegitimation-och-forskollararlegitimationmed-svensk-examen/ansok-larar--och-forskollararlegitimation-svensk-examen

