
Kopia av kallelse som skickats till antagna studenter sommaren 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. 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).  
 

2) Introduktionsmöte 
Du ska delta på första undervisningstillfället i https://canvas.education.lu.se/, dagen är angiven 
i din kallelse. Kan du inte närvara måste du meddela förhinder (e-post: hist@hist.lu.se). Om du 
inte närvarar och inte heller har talat om detta kan din plats ges bort till en annan student. 
 
Vi ser fram emot att träffa dig och välkomnar dig till en spännande vårtermin 2020!  
 
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 
Har biblioteket öppet i sommar? Karta och färdsätt för att hitta till oss: www.hist.lu.se (hist.lu.se > LUX) 
 
Distansstudier 
Information från HT-biblioteken om distansstudier vid Lunds universitet: HT-biblioteken (htbibl.lu.se > 
student > distansstudenter) 
 
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 
Humanistiska och teologiska studentkåren är kåren för dig som studerar vid HT-fakulteten. De arbetar för 
dina rättigheter som student inom våra ämnen, www.htslund.se. Kårerna är, tillsammans med Lunds 
nationer och Akademiska Föreningen, en del av Studentlund. Studentlund är ett samarbete för att skapa 
ett så rikt studentliv som möjligt. Läs mer om Studentlund på 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 
Studievägledare & vik. studierektor: Anna Wallette, e-post: anna.wallette@hist.lu.se, tel: 046-222 79 62  
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