Kopia av kallelse som skickas till antagna studenter via e-post i vecka 1, 2019
Välkommen till Historiska institutionen vid Lunds universitet!
Du är antagen till en kurs hos oss.
Vi ser fram emot att träffa dig och välkomnar dig till en spännande vårtermin 2019.
För att ta din plats i anspråk måste du webbregistrera dig på kursen innan den startar. Kan du av
någon anledning inte webbregistrera dig på kursen så ska du kontakta vår administratör innan
tiden för registrering har gått ut. Detta gäller till exempel om du är antagen med villkor, då du
måste kunna visa att du uppfyller behörigheten om antal avklarade hp från tidigare studier i
historia. Webbregistreringen öppnar en vecka före kursstart.
För att aktivera ditt studentkonto – se instruktioner på www.lu.se > Studera > Livet som student
> It-tjänster, support och driftinfo > Studentkonto
Om du inte registrerar dig inom angiven tid innebär detta att du automatiskt lämnar återbud till
din plats på utbildningen. Har du ångrat dig och inte vill ha din plats på kursen ska du tacka nej
till din plats i god tid på antagning.se, så att vi kan kalla in en reserv innan kursen börjar.
Du finner tiderna för introduktionsmötena på din kurshemsida: www.hist.lu.se > Utbildning >
Kurser terminsvis > VT2019. Där hittar du också scheman, litteraturlistor, kursplaner och
lärplattformar (där läraren eventuellt lägger upp kursmaterial på Live@Lund eller Luvit).
Ska du gå den andra terminen på HGHIS Kandidatprogram historia heter kursen HISA35, Historia:
Fortsättningskurs, 30 hp.
Ska du gå den andra terminen på Lärarutbildningen heter kurserna ÄHID02 och ÄHID03, Historia
2 och 3, 15 hp vardera. Du finner din kurshemsida på: www.uvet.lu.se.
Ska du gå den fjärde terminen på HAHIS Masterprogram historiska studier heter kursen HISS33,
Historia studier: Examensarbete, 30 hp
Introduktionsmötet är obligatoriskt och kan du inte närvara ska du meddela förhinder till vår
administratör. Har du inte anmält förhinder går din plats till någon annan.
Anvisningar för hur du gör en webbregistrering, aktiverar ditt studentkonto, och andra frågor
som rör terminsstart hittar du på Historiska institutionens hemsida: www.hist.lu.se > Utbildning
> Studentinformation.
Kontakt:
Utbildningsadministratör: Ingegerd Christiansson, e-post: hist@hist.lu.se, tel: 046-222 79 60
Studievägledare: Anna Wallette, e-post: studievagledare@hist.lu.se, tel: 046-222 79 62
Utbildningsansvarig: Marie Lindstedt Cronberg, e-post: Marie.Lindstedt_Cronberg@hist.lu.se,
tel: 046-222 79 70
Programkoordinator HGHIS Kandidatprogram: Anna Nilsson Hammar, e-post:
anna.nilsson_hammar@hist.lu.se
Programansvarig HAHIS Masterprogram: Ulf Zander, e-post: ulf.zander@hist.lu.se
Har du frågor? Hör gärna av dig!
Med vänliga hälsningar,
Marie Lindstedt Cronberg, studierektor

PS.
Kontrollera gärna vilken mailadress du har i Ladok när du registrerar dig. I vissa fall är kanske
adressen inte den aktuella, och eftersom det är denna student-e-postadress som kommer att
användas för all korrespondens framöver är det bäst att dubbelkolla. Tänk på att det är viktigt
att ange en adress som du läser regelbundet, och kontrollera noga att du stavar rätt på adressen.
Dina kontaktuppgifter finner du i Studentportalen, under Ladok, i ”Mina uppgifter”.
Är du ny student i Lund? Här hittar du samlad information om universitetet och studentlivet
som riktar sig till dig:
Ny som student
Din studentkår är Humanistiska och Teologiska Studentkåren, som välkomnar sina "novischer"
(nykomlingar) varje termin. Se deras hemsida: HTSLund. 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:
Studentlund.
Det finns också 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 >
Utbildning > Historiska studentföreningen KLIO.

