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FAQ - vanliga frågor inför terminsstart: 

 
 
Introduktionsmöte 
Har du blivit antagen och tackat ja till din plats får du en kallelse till introduktionsmötet några 
veckor före terminsstarten på den e-postadress som du uppgav när du gjorde din anmälan på 
antagning.se. Mötena är obligatoriska, kontakta institutionen vid förhinder. Scheman – inkl. tid 
för introduktionsmötet – kursplaner och litteraturlistor hittar du även på kursens hemsida: 
http://www.hist.lu.se/historia/utbildning/kurser-terminsvis//VT2017/ 
 
Under introduktionsmötet, alt. första föreläsningen, får du veta mer om kursens upplägg. Du 
registreras i samband med introduktionsmötet. Undantaget är kurserna HISA14, HISA15 och 
HISA16 som webregistrerar sig, se kallelse eller kurshemsida för info. Har du sökt studiemedel för 
terminen i fråga når information om registreringen CSN inom de närmaste dagarna efter 
registreringen. Därmed kan utbetalning ske automatiskt. 
 
 
Lediga platser? 
Du kan inte göra en sen anmälan direkt till institutionen. Har du missat sista anmälningsdag kan 
du göra en sen anmälan på www.antagning.se efter den 15 december om kursen är öppen för 
anmälan. Du hamnar i kö den dagen din behörighet uppfylls, så glöm inte att skicka in vidimerade 
kopior av samtliga handlingar som krävs till Antagningen.  
 
Har du sökt senare lämnas din anmälan över till ansvarig institution. Då är det institutionen som 
kallar reserver eller sent antagna. Att kursen har en Lägg till-knapp på www.antagning.se är ingen 
garanti att du kommer bli antagen! Du får vänta till institutionen kallar dig via post, e-post eller 
telefon.  
 
Det går inte att svara på hur stora dina chanser är att komma in som reserv eller med sen anmälan. 
På antagningsbeskedet framgår hur många antagna det är i de urvalsgrupper som du är 
reservplacerad i. Det kan ge en fingervisning om dina chanser. Om du tackat ja till att stå kvar på 
en reservplats kommer du att få ett nytt antagningsbesked efter 2:a urvalet. I de flesta fall antas fler 
studenter än det finns platser till eftersom institutionen av erfarenhet vet att en del antagna inte 
dyker upp vid kursstart. 
 
Du ska inte bevaka din reservplats på introduktionsmötet. Institutionen kallar dig om det finns 
plats enligt en upprättad kölista. 
 
 
 
 
 
Mer matnyttig information finns på hist.lu.se > historia > studentinformation, 
eller på Lunds universitets hemsida lu.se > Livet som student. 


