
Lathund till nya studenter på Historiska institutionen 
 
Välkommen som ny student vid ämnet historia vid Historiska institutionen. I denna lathund hittar du 
kortfattad information kring det viktigaste som du behöver veta. Se alltid till att läsa igenom din kallelse 
ordentligt inför kursstart och botanisera gärna på vår hemsida https://www.hist.lu.se/, speciellt under 
Studentinformation och under Utbildning.  
 
• Registrering: 

Ämnet historia på Historiska institutionen använder webbregistrering på de flesta kurserna. 
Webbregistrerar dig gör du själv via studentportalen under de datum som webregistrering är möjlig. 
Vid problem kring registrering, eller om du vill göra avbrott, kontaktar du utbildningsadministratören 
på institutionen på 3:e våningen i A-huset. Dubbelkolla gärna under första veckan att du är registrerad 
på din kurs på ditt studentkonto (se nedan under Studentkonto).  
 

• Undervisning: 
Observera att Historiska institutionen ligger på LUX, där gruppövningar och SI-möten äger rum. 
Undervisning och salstentamen kan vara på andra platser, se hemsidan för karta eller fråga i 
receptionen på LUX om du är osäker. SOLs hörsal (HumHör) ligger i huset bredvid LUX, på 
Helgonavägen 12. 
 
Gruppövningar och seminarietillfällen är obligatoriska. Frånvaro från enstaka tillfällen kan eventuellt 
kompenseras skriftligt inom terminstid efter överenskommelse med respektive lärare. 
 
Gruppindelning annonseras på lärplattformen Canvas eller/och via studentmail. Tillfälligt byte av 
grupptillfälle sker efter överenskommelse med respektive lärare. 
 
Betyg på kursen lämnas inte förrän all examinerande verksamhet (t.ex. tenta + gruppövningar + ev. 
andra uppgifter) är klara.  
 
Litteraturlista, kursplan och schema finns på din kurshemsida: Utbildning > kurser terminsvis. 
 
Under hösten 2020 kan en hel del undervisning ske på distans istället för på campus i Lund, via Canvas 
(se nedan) och via videoseminarier i Zoom. Instruktioner ges av läraren. 
 

• SI-möten: 
SI-möten är studiegrupper ledda av mer erfarna studenter. SI anordnas på grundkursen och b-
uppsatskursen. Kontakta valfri SI-ledare vid frågor, se hemsidan: Studentinformation > SI-mentorer. 
 

• Litteraturlista:  
Litteraturen inhandlas eller lånas. Ert kursbibliotek ligger i LUX, där det förutom några låneexemplar 
bör finns referensexemplar av kursböckerna. Information om lånekort, studieplatser, kopiering och 
bibliotekens öppettider: se www.htbibl.lu.se.  
 
Elektroniska artiklar från tidningar och tidskrifter kan ibland nås via Lunds universitets bibliotek. 
Studenter kan då logga in med sin studentidentitet via LUBSearch och läsa i fulltext. Se Studentkonto. 
Kompendier kan inhandlas i receptionen på LUX. För öppettider, se LUX-guiden. Se till att du vet 
vilken kurs du går och vad kompendiet heter. 
 

• Studentkonto/LU-account:  
Du behöver din studentidentitet för att registrera dig, hantera din e-post, för att kontrollera dina 
betygsresultat med mera med mera. Institutionen använder den e-post-adress som finns på ditt 
studentladok! Har du inte fått din studentidentitet, eller glömt bort ditt lösenord, kontakta supporten, 
se: www.lu.se > nuvarande-student. Denna identitet behövs också för att få tillgång till Canvas, om 
din lärare använder denna plattform (se nedan under Lärplattform Canvas). 

https://www.hist.lu.se/
https://www.hist.lu.se/utbildning/studentinformation
https://www.hist.lu.se/utbildning/
https://www.hist.lu.se/utbildning/kurser-terminsvis
https://www.hist.lu.se/utbildning/studentinformation/si-moten
https://www.htbibl.lu.se/
https://www.lu.se/studera/livet-som-student/nuvarande-student


 
 
 

• LU-kort: 
För att du enkelt ska kunna röra dig i LUX behöver du ha ett personligt passerkort, LU-kortet. Det 
kostar ingenting att få kortet och det går snabbt och lätt att skaffa det, se: www.lu.se > Studera > Livet 
som student > It-tjänster... LU-kortet är dessutom ditt lånekort som du behöver för att låna böcker på 
något av LUs bibliotek. 
 

• Lärplattformen Canvas 
Förutom kurshemsidan använder våra lärare lärplattformen Canvas (canvas.education.lu.se).  
Information kring detta ges av läraren. Observera att studentidentiteten används för att ge dig tillgång. 
 

• Tentamen:  
Kursplanen – och läraren – informerar om examinationen på varje kurs. Till ordinarie 
salstentamenstillfälle behövs ingen anmälan. Till omtentamen måste du anmäla dig senast 7 dagar före 
tentan. Detta görs i en pärm lokaliserad utanför utbildningsadministratören på institutionen på 
LUX:A3. Tentamensregler finns på hemsidan, läs på före tentatillfället (se bl.a Studentinformation > 
Studera historia – från A till Ö)! 
 
Gamla salstentor på kronologiska delkurser finns i referensexemplar i en pärm på institutionen som 
kan fotas av eller kopieras i biblioteket. Ofta finns det dubbletter som du kan ta. Det finns även ex-
tentor på hemsidan, se Studentinformation > Tentamen.  
 
Vid examination via salskrivning finns minst två examinationstillfällen varje termin, samt tillfälle för 
uppsamlingstentamen under sommaren. Vid examination av inlämningsuppgifter, hemskrivningar, 
grupparbeten och uppsatser finns ett ordinarie examinationsdatum på aktuellt kurstillfälle, och 
respektive lärare meddelar ev. omtentamen. 
               

• Ansökan & behörighet till fortsatta studier:  
Du måste söka nästa kurs du vill läsa på antagning.se. Sista datum för att söka kurser inför våren är 15 
oktober och inför hösten 15 april.  
 
Avslutad Historia: Grundkurs ger behörighet till Historia: Fortsättningskurs. Behörighet till Historia: 
Kandidatkurs är alltid 60 hp historia. En del kurser har platsgaranti om du söker kursen i tid, men 
notera behörigheten! Förutsätt alltid att behörigheten är alla poäng ska vara klara från föregående kurs 
om det är inom ett och samma ämne (kontakta studievägledare på aktuell institution för eventuella 
undantag). Observera också att sen anmälan kan vara möjlig på några kurser, men dessa öppnar först 
efter att första urvalet är genomfört inför det första antagningsbeskedet. Vid sen anmälan gäller inte 
platsgaranti.  
 

• Studentråd:  
Studenterna vid Historiska institutionen är representerade i ett studentråd, som tillhör Humanistiska 
och teologiska studentkåren (HTS). Kontakta Humanistkåren för information om aktuellt studentråd, 
eller för information om hur du går med i kår/nation: http://htslund.se/.  
 

• Dina studier:  
Kontakta utbildningsadministratören, studievägledaren eller studierektorn för mer information, eller 
för stöd och råd. Studievägledaren har hand om information och vägledning om studier, samt är 
kontaktperson för studenter med behov av särskilda stödåtgärder. 

 
 
Läs mer om registrering, omregistrering, avbrott, försäkringar, sjukanmälan och mycket, mycket 

annat på hemsidan: www.hist.lu.se   

https://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo
https://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo
http://canvas.education.lu.se/
https://www.hist.lu.se/utbildning/studentinformation/studera-historia-fran-a-till-o/
https://www.hist.lu.se/utbildning/studentinformation/studera-historia-fran-a-till-o/
https://www.hist.lu.se/utbildning/studentinformation/tentamen
http://htslund.se/
http://www.hist.lu.se/

