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VÄLKOMMEN TILL CTR!   

 

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet 

grundades 1666. Hos oss har du möjlighet att studera många spännande religionsvetenskapliga och teologiska 

ämnen.  

Om du är novisch, d v s ny student, har du säkert många frågor om din nya tillvaro. Även du som redan studerar 

hos oss kan behöva hjälp att ta dig fram i den byråkratiska djungeln. För att göra livet lite lättare, har vi samlat 

viktig information här i vår egen Lazy Duck. Vi hoppas att du kommer att trivas som student hos oss! 

 

 ADRESSER OCH TELEFONNUMMER VID CTR 

 

Besöksadress: Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), LUX, Helgonavägen 3, entré A, hus B 

Postadress: Box 192, 221 00 Lund 

Telefon: 046-222 90 00 (vxl) 

Hemsida: www.teol.lu.se. Här finner du bland annat ämneshemsidor, scheman, kursplaner och litteraturlistor.  

E-post: Om du vill skicka e-post till någon anställd vid CTR, skriver du adressen på följande sätt: 

fornamn.efternamn@teol.lu.se. Observera att alla prickar över å, ä, ö och ü faller bort. Bibliotekspersonalen 

når du på fornamn.efternamn@htbibl.lu.se.  

 

På bottenvåningen finns det café, reception, bibliotek, vaktmästeri, undervisningssalar, grupprum och café. Det 

är också på bottenvåningen som du hittar studievägledningen (rum B116, B117). På övriga våningar hittar du 

våra lärare och doktorander.  

 

ADMINISTRATIV PERSONAL VID CTR  

 

Prefekt: Anders Jarlert, anders.jarlert@teol.lu.se, rum B424, 046-222 90 37 

 

Biträdande prefekt: Elisabet Göransson, elisabet.goransson@teol.lu.se, rum B327,  046-222 

43 34 

 

Forskningsutbildningsledare  

och ställföreträdande prefekt: Mika Vähäkangas, mika.vahakangas@teol.lu.se, rum B113, 046-222  

90 59 

 

Studierektor med ansvar 

för grundutbildningen:  Tobias Hägerland, tobias.hagerland@teol.lu.se, rum B119, 046-222  

97 55 

 

Biträdande studierektor Martin Lembke, martin.lembke@teol.lu.se, rum B118, 046-222 95 89 

 

Studievägledare:  Johan Grevstig, johan.grevstig@teol.lu.se, rum B116, 046- 222 90 46  

 Christina Packalén, christina.packalen@teol.lu.se, rum B117, 046-222

  90 48 

http://www.teol.lu.se/
mailto:fornamn.efternamn@teol.lu.se
mailto:fornamn.efternamn@htbibl.lu.se
mailto:anders.jarlert@teol.lu.se
mailto:elisabet.goransson@teol.lu.se
mailto:mika.vahakangas@teol.lu.se
mailto:tobias.hagerland@teol.lu.se
mailto:martin.lembke@teol.lu.se
mailto:johan.grevstig@teol.lu.se
mailto:christina.packalen@teol.lu.se
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RECEPTIONEN 

Receptionen ligger i foajén. Där får du bland annat hjälp med: 

 Allmänna frågor 

 Köp av kompendier 

 Köp av parkeringsbiljetter 

 Utlämning av skrivna salstentor efter rättning 

 Resultatintyg/studieintyg, registreringsintyg, Ladok-utdrag. (Tänk på att du numera själv med hjälp av 
din StiL-identitet kan skriva ut ett s.k. verifierbart intyg via Studentportalen: www.student.lu.se)  

Betala gärna med kort!  

Öppettider under terminstid: Vardagar 08.00–17.00 
OBS! Tillfälliga ändringar vad gäller öppethållande kan förekomma och anslås i receptionen. 

Mejladress: reception@lux.lu.se fr o m 25/8 
Tel: 046–222 64 70 fr o m 25/8 

 

STUDIEVÄGLEDNINGEN 

 

Johan Grevstig och Christina Packalén är studievägledare för CTRs samtliga ämnen och kurser. 

Studievägledarna har som uppgift bland annat att ge råd om kursval, uppläggning av studier och studieteknik.  

De tar också hand om frågor som rör dispenser och tillgodoräknanden, samt hjälper funktionshindrade 

studenter att få det stöd som behövs under studietiden. Vänd dig gärna till någon av studievägledarna om du 

på något sätt kör fast i studierna, får andra studierelaterade problem eller om du helt enkelt behöver prata en 

stund med någon på institutionen. 

 

BIBLIOTEKET 

 

LUX-biblioteket tillhör HT-biblioteken tillsammans med SOL-biblioteket. På LUX-biblioteket finns tryckt och 
elektroniskt material inom LUX ämnen. Via HT-bibliotekens webbplats får du tillgång till söksystem och 
ämnesguider. Alla ämnen inom HT har en egen ämnesbibliotekarie och det finns även bibliotekarier som är 
specialister inom andra områden t.ex. publiceringsverksamhet och studentstöd. I bibliotekets lokaler får du 
tillgång till bl.a. datorer, kopiatorer, studieplatser, tysta läsesalar och grupprum. Information om lån hittar du 
på bibliotekets hemsida.  
 
Öppettider under terminstid: 
måndag–fredag 09.00–19.00 
lördag 10.00–16.00 

Förändringar i öppethållande kan förekomma, t.ex. i samband med helgdagar. Dessa anslås på biblioteket och 
på hemsidan. Se www.htbibl.lu.se  

http://www.student.lu.se/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+sfdfqujpoAmvy/mv/tf');
http://www.htbibl.lu.se/
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Mejladress: lux@htbibl.lu.se fr o m 25/8 
Tel. lånedisk: 046–222 64 90 fr o m 25/8 

 

FACEBOOK 

CTR finns på Facebook – gilla vår sida så håller du dig uppdaterad om vad som händer här på institutionen! 

Adressen till oss är www.facebook.se/ctr.lu.se - kika gärna in! 

 

 

 

 

 

 

ATT VARA STUDENT: FRÅN ANSÖKAN TILL EXAMEN 

 

KURSUTBUDET VID CTR 

 

Vid CTR kan du studera religionsvetenskap och teologi utifrån fyra specialiseringar, var och en med sina 

inriktningar:  

 

 religionshistoria- och religionsbeteendevetenskap  

 bibelvetenskap  

 kyrko- och missionsstudier  

 tros- och livsåskådningsvetenskap  

 

Till religionshistoria- och religionsbeteendevetenskap räknas religionshistoria, islamologi, judaistik och 

religionsbeteendevetenskap, till bibelvetenskap räknas Nya och Gamla testamentets exegetik, i kyrko- och 

missionsstudier ingår kyrkohistoria, missionsvetenskap med ekumenik och praktisk teologi, till tros- och 

livsåskådningsvetenskap räknas etik, religionsfilosofi och systematisk teologi.  

 

Varje kurs har dels ett namn och dels en kurskod. Kurskoden består av fyra bokstäver och två siffror. 

Religionsvetenskap grundkurs, 1-30 hp, har kurskoden CTRA11. Det är bra om du känner till kurskoden för din 

kurs t.ex. om du söker efter schema, kursplan eller litteraturlista. 

 

Kurskoden för respektive kurs bör inte förväxlas med anmälningskoden. Anmälningskoden, som finns i 

anmälningskatalogen och på antagning.se, använder du när du ska söka till en kurs. Den består av LU- samt fem 

siffror där den sista är 1 eller 2. 1 innebär att det finns ett begränsat antal platser på kursen, medan 2 betyder 

Observera att scheman, kursplaner och litteraturlistor finns 

utlagda på CTR:s hemsida, på respektive kurssida. Ibland kan tid 

och plats för föreläsningar ändras med kort varsel. Kolla därför ditt 

schema på kurssidan med jämna mellanrum 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+mvyAiucjcm/mv/tf');
http://www.facebook.se/ctr.lu.se
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att det är en kurs med platsgaranti. Platsgarantin gäller enbart om du anmäler dig i tid och är behörig till 

kursen. 

 

HÖGSKOLEPOÄNG 

 

Universitetsstudier räknas i högskolepoäng (hp). 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier (40 timmars 

arbetsvecka) och 30 hp motsvarar en termins heltidsstudier. När man söker till universitetet kan man antas till 

kurser på maximalt 45 hp per termin. 

 

KURSER OCH DELKURSER 

 

Som student läser du olika kurser. Många kurser omfattar 30 hp (t.ex. grundkursen i religionsvetenskap, 

CTRA11). Vanligtvis består dessa kurser av olika delkurser på 7,5 eller 15 hp. Det är först när du har klarat 

kursens samtliga delmoment som hela kursen är färdig. 

ANSÖKAN TILL KURS 

 

Om du vill studera måste du anmäla dig till en kurs eller ett program. Vare sig du läser fristående kurser eller på 

program måste du inför varje termin göra en ny ansökan till de kurser du planerar att läsa.  Alla ansökningar 

(även efteranmälan) måste göras på www.antagning.se. Här kan du söka kurser vid alla Sveriges universitet och 

högskolor. Sista anmälningsdag brukar vara mitten av april och oktober.   

 

Om du efter din första kurs vid CTR är intresserad av vidare studier hos oss, bör du kontakta någon av 

studievägledarna för att diskutera vad som passar bäst in i just din utbildning. För att göra ditt val enklare, finns 

det ett schemalagt informationstillfälle ca två veckor före sista ansökningsdag.  

 

Information om vad som krävs för att kunna antas till de olika kurserna hittar du i respektive kursplan, och 

kursplanerna hittar du på aktuell kurssida.  I kursplanen hittar du även viktig information om kursens upplägg.  

 

ANMÄLNINGS- OCH STUDIEAVGIFTER  

Sverige har anmälnings- och studieavgifter för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller 

Schweiz. Avgifterna gäller fr.o.m. 31 juli 2011 vid anmälan till utbildningar på grund- och avancerad nivå. Detta 

innebär att du som svensk medborgare inte behöver betala någon anmälnings- eller studieavgift. Det behöver 

inte heller du som är medborgare i ett annat nordiskt land, Schweiz eller i något av de länder som ingår i EU. I 

det sistnämnda fallet måste du dock bifoga dokument (exempelvis vidimerad kopia av pass) som styrker ditt 

medborgarskap. Mer information finner du på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--

och-studieavgifter/  

 

STUDENTPORTALEN/STIL (STUDENT I LUND) 

 

Du kan själv gå in i studiedokumentationssystemet LADOK och se hur många poäng du tagit, vilket betyg du fått 

och själv skriva ut officiellt giltiga resultat- och registreringsintyg. 

http://www.antagning.se/
https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/
https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/
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Intygen skrivs ut på svenska eller engelska, och utfärdas på papper eller i elektronisk form. Intyg i elektronisk 

form hämtar du ut själv genom att logga in på Min StiL, http://www.lu.se/studera/livet-som-

student/nuvarande-student. Du får ut en PDF-fil med en verifieringskod som mottagaren kan använda för att 

kontrollera intygets äkthet. Har du frågor om den här funktionen, kontakta Per.Hallgren@stu.lu.se. 

För att komma in i Studentportalen/StiL krävs att du har tillgång till användarnamn och lösenord. Detta får du 

automatiskt hemskickat till dig när du blir student. Skulle du ha tappat bort användarnamnet eller lösenordet, 

måste du kontakta StiL-support på stil@er.lu.se. 

 

 
 

 

 

REGISTRERING 

 

För att få delta i en kurs måste du vara anmäld, antagen, behörig och registrerad. Registrerad blir du sedan du 

deltagit i kursintroduktionen, förutsatt att du är behörig. Om du inte kan delta första gången är det viktigt att 

du meddelar detta till studievägledarna.  

För registrering på några av våra grundkurser (CTRA11, CTRD01, RHIA11, ISLA11, och CTRA22), används 

webbregistrering. Detta innebär att du själv ska registrera dig på kursen via Studentportalen på Lunds 

universitets hemsida. Länken till denna hittar du på http://www.lu.se/studera/livet-som-student/nuvarande-

student . För att logga in på Studentportalen använder du dig av din StiL-identitet. 

Om du inte får upp något registreringsalternativ innebär det att du antingen är antagen till kursen med villkor 

(att du måste uppfylla ett visst krav på behörighet) eller att kursen för tillfället inte är öppen för registrering. 

Om du vill slutföra en oavslutad kurs från någon tidigare termin, kom då ihåg att du måste omregistrera dig. 

Detta gör du hos studievägledarna. Tyvärr är det så att man bara har sin plats en gång, så det är inte alldeles 

självklart att du kan delta i undervisningen. Finns det plats på kursen är du naturligtvis välkommen! Diskutera 

gärna detta med någon av studievägledarna. 

 

OBLIGATORISK UNDERVISNING 

 

En del av undervisningen vid CTR är obligatorisk. Läs kursplanen för att ta reda på vad som gäller för just din 

kurs! 

 

EXAMINATION  

 

För att inte missa viktig information - till exempel 
kursvärderingar - rekommenderar vi att du kopplar den e-
postadress du får via universitetet (StiL-identitet) till din 
privata mail! 

 

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/nuvarande-student
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/nuvarande-student
mailto:Per.Hallgren@stu.lu.se
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/nuvarande-student
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/nuvarande-student
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Som student kommer du att med jämna mellanrum examineras. Utan examination får du inga högskolepoäng. 

Examinationen kan se ut på många olika sätt. Som exempel kan nämnas salsskrivningar, hemtentor och 

muntliga tentor enskilt eller i grupp. Vilken form av tentamina som gäller för just din kurs framgår av 

kursplanen. Observera att du enligt högskoleförordningen examineras på kursen som helhet och inte enbart på 

kurslitteraturen.  

 

Observera att anmälan till all salstentamen är obligatorisk. Senast två veckor innan skrivningstillfället måste 

du anmäla dig till skrivningen. Detta gör du genom Studentportalen, som du hittar via sidan 

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/nuvarande-student. Resultatet på en tenta får du reda på genom 

att själv gå in i LADOK via Studentportalen. Resultatet måste finnas inlagt i LADOK för att du sedan ska få 

tillgång till skrivningen. Räkna med att det kan ta upp till 15 arbetsdagar, d.v.s. cirka tre veckor, innan resultatet 

är klart.  

 

Tillfällen till omtentamen finns inom ca en månad efter ordinarie skrivningstillfälle. Kom ihåg att kontrollera 

vilken kurslitteratur som gäller för kursen som du vill tentera! Glömmer du att anmäla dig får du inte tentera. 

När det gäller omtentamen på hemtentamen så ska du kontakta respektive lärare. För examination på 

distanskurser gäller särskilda regler - kontakta kursansvarig. 

DELKURSERS GILTIGHET 

 

Tänk på att delkursernas giltighetstid är begränsad. Enligt ett beslut som togs den 16 mars 1995 av teologiska 

fakultetsrådet (teol. fak). protokoll § 232) gäller delkurser endast i fem år från det att kursen påbörjats. Det 

betyder att om du påbörjade t.ex. judaistik 1-30 hp, höstterminen 2010, ska den vara helt klar senast i augusti 

2015. Kurser äldre än fem år kan du alltså inte kräva att få tentera.  

 

TENTAMENSANVISNINGAR 

 

 Du måste vara registrerad på kursen för att få delta i tentamen. 

 

 För att inte några obehöriga ska kunna vistas i salen under tentan måste du vid varje examinationstillfälle 

kunna visa giltig fotolegitimation. Kan du inte visa giltig legitimation så får du inte tentera. 

 

 Alla skrivningar börjar på exakt utsatt tid utan akademisk kvart. Ingen får lämna skrivningssalen förrän 

tidigast efter 60 minuter. Detta betyder att den som anländer inom loppet av en timme efter utsatt tid får 

skriva tentamen. Skrivningstiden förlängs dock inte.  

 

 Du får inte använda hjälpmedel såsom lexikon, kurslitteratur etc utan att examinatorn har gett särskilda 

instruktioner om det. 

 

 Använd endast det papper som tillhandahålls vid skrivningen. Observera också att du måste skriva med 

kulspetspenna. 

 

 Skriv personnummer överst på varje inlämnat papper.  

 

 Väskor får ställas i skrivningslokalen på den plats som skrivningsvakten anvisar. 

 

 Självfallet får du under en skrivning inte meddela dig med någon annan skrivande. Mobiltelefonen ska 

givetvis vara avstängd! 

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/nuvarande-student
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 Det är inte tillåtet att lämna lokalen för att köpa mat, dryck eller snacks under pågående skrivning. 

 

 Om du måste lämna salen för att gå på toaletten, måste du täcka över det du skriver och meddela 

skrivningsvakten. 

 

 Frågor om skrivningsinnehåll, utformning och liknande besvaras av ansvarig lärare. 

 

 Hemtentamen: För att betyget G ska kunna sättas måste samtliga uppgifter vara besvarade. 

Tentamenssvaren får aldrig vara ett referat av kurslitteraturen!  

 

FUSK 

 

Enligt Högskoleförordningen (10 kap, 1 §) får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som "med 
otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska 
bedömas". Detta innebär att universitetet har rätt att avstänga en student från studierna under kortare 
eller längre tid, samt meddela CSN, om inte nedanstående regler följs: 

 När du citerar från böcker, artiklar, internettexter osv ska du ALLTID ANGE KÄLLAN! Det är 
ALDRIG tillåtet att kopiera andras texter och presentera dem som sina egna! 

 Vid skriftliga tentor, hemuppgifter och liknande, följ alltid de anvisningar du får av skrivvakter 
och lärare beträffande hjälpmedel (oftast inga alls!) och skrivningssituationen i övrigt. 

 
Skulle misstanke om fusk uppstå, är skrivningsvakten/examinatorn skyldig att rapportera detta. Observera att 

plagiat, d.v.s. avskrivning av andras material, räknas som fusk.  Allt misstänkt fusk anmäls till universitetets 

rektor och disciplinnämnden! Mer information om plagiat finner du på 

http://edit.info.lu.se/upload/LUPDF/HT/anstalld/htbulletinen/beslutplagiering121213.pdf . Om du är osäker på 

vad som är plagiat och hur du kan undvika det, kolla även följande länk http://www.lub.lu.se/skriva-

referera/plagiat.html   

 

 
Om du fuskar… 

 

BETYG 

 

På varje kurs ges vanligen något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Om en kurs 

består av flera delkurser, vägs betygen från de olika delkurserna samman till ett slutbetyg för hela kursen.  

 

Observera att det inte är tillåtet att göra om en skrivning för att höja ett redan godkänt betyg. 

 

http://edit.info.lu.se/upload/LUPDF/HT/anstalld/htbulletinen/beslutplagiering121213.pdf
http://www.lub.lu.se/skriva-referera/plagiat.html
http://www.lub.lu.se/skriva-referera/plagiat.html
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BYTE AV EXAMINATOR 

 

Enligt högskoleförordningen har du rätt att byta examinator om du har tenterat på samma kurs med en och 

samma examinator minst två gånger och blivit underkänd (SFS 2006:1053). 

 

TILLGODORÄKNANDE  

 

Ibland kan du få tillgodoräkna dig poäng från andra kurser som du tidigare avslutat vid t.ex. CTR eller  

vid annat universitet, teologiskt seminarium eller motsvarande, inom eller utom Sverige. Vill du veta mer, 

kontakta studievägledare Johan Grevstig (johan.grevstig@teol.lu.se) eller Christina Packalén 

(christina.packalen@teol.lu.se).  

 

 

STUDIEUPPEHÅLL OCH STUDIEAVBROTT 

 

Om du känner att du inte vill fortsätta på en kurs som du har påbörjat ska du anmäla detta till 

studievägledarna. Gör du avbrott inom tre veckor efter kursstarten kallas det tidigt avbrott. Har du gjort tidigt 

avbrott på en kurs kan du söka till den kursen på nytt vid ett senare tillfälle. Gör du avbrott senare än tre 

veckor efter kursstart kan du inte söka till den kursen igen. Däremot kan du kontakta studievägledarna och be 

att få avbrottet hävt om du senare skulle ändra dig. 

 

Om du går på kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi och behöver göra studieuppehåll eller 

kanske helt avbryta dina studier, ska du anmäla detta på särskild blankett till studievägledare Christina 

Packalén. Blanketterna kan du hämta på vår hemsida:  http://www.teol.lu.se/student/blanketter-for-dispens-

tillgodoraknande-studieuppehall-och-studieavbrott/  

 

EXAMEN 

 

Idag omfattar både filosofie kandidat- och teologie kandidatexamen 180 hp. CTR:s kandidatprogram i 

religionsvetenskap och teologi är alltså på tre år. Efter kandidatexamen kan den som vill fördjupa sina studier i 

religionsvetenskap och teologi gå magister- eller mastersutbildningen.   

 

mailto:johan.grevstig@teol.lu.se
mailto:christina.packalen@teol.lu.se
http://www.teol.lu.se/student/blanketter-for-dispens-tillgodoraknande-studieuppehall-och-studieavbrott/
http://www.teol.lu.se/student/blanketter-for-dispens-tillgodoraknande-studieuppehall-och-studieavbrott/
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Följande examina är aktuella för studenter på grund- och avancerad nivå vid CTR: teologie kandidatexamen 

(förkortat teol kand eller TK), filosofie kandidatexamen (fil kand eller FK) samt filosofie magisterexamen (fil mag 

eller FM) samt filosofie masterexamen och teologie masterexamen. Observera att endast hela, avslutade 

kurser kan räknas med i en examen, och att poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt 

med en annan kurs endast får tillgodoräknas en gång i examen. Du som började studera före den 1 juli 2007 

kan ta ut gamla kandidat- och magisterexamina (dvs enligt 1993 års examensordning) fram till och med den 30 

juni 2015. 

 

När du är redo att ta ut en examen, ska du skicka in en särskild ansökningsblankett till universitetets 

examensavdelning. Blanketter finns på universitetets hemsida http://www.lu.se/studera/examen-och-

karriar/ta-ut-examen/ansok-om-examen . Examensavdelningen kan också mot en viss kostnad ge dig en Official 

Transcript of Record, d v s en översättning av din examen och eventuella övriga kurser till engelska. Mer 

information om olika examina finner du på universitetets hemsida. 

RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER 

 

KURSVÄRDERINGAR 

Mot slutet av varje kurs eller efter avslutad delkurs gör du en kursvärdering. Utvärderingarna sker elektroniskt 

via ett formulär som skickas till den e-postadress du fått av universitetet (din STiL-adress). Kursvärderingen är 

anonym och sammanställs automatiskt. Sammanställningen skickas till undervisande lärare, studierektor, 

studievägledare och studentkår. Genom att besvara enkäten bidrar du till att förbättra utbildningen vid CTR.  

Det är mycket viktigt att du som student har läst kursplanen för kursen, eftersom ett grundläggande moment i 

kursvärderingen är att bedöma huruvida kursens innehåll har stämt överens med kursplanen! 

 

SI-MENTORSPROGRAMMET 

 

SI-mentorsprogrammet finns på alla institutioner inom de humanistiska och teologiska fakulteterna. Det vänder 

sig framför allt till dig som skall läsa de första 1-30 högskolepoängen inom ett ämne. Du erbjuds att komma till 

träffar som leds av en student som redan gått kursen. Där kan du diskutera frågor som kommit upp under 

kursens gång och få goda råd om studieteknik och annat som du undrar över. Statistik från en mängd 

universitet visar att de som deltar i dessa träffar klarar sina studier bättre än de som väljer att inte delta. Om du 

är intresserad av att själv arbeta som SI-mentor ska du kontakta Jessica Alm: jessica.alm@teol.lu.se som är 

ansvarig för SI-mentorsverksamheten på CTR. 

 

STUDENTERNAS RÄTTIGHETER 

Som student är det viktigt att veta vilka rättigheter du har. Universitetsstyrelsen har fastställt riktlinjer för hur 

relationerna mellan institutionen och studenten bör vara. I dagligt tal kallas de ”rättighetslistan”. Mer 

information om dessa riktlinjer kan du få på http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-

skyldigheter-som-student . Observera att dessa riktlinjer INTE är juridiskt bindande. 

 

LAGEN OM LIKABEHANDLING 

http://www.lu.se/studera/examen-och-karriar/ta-ut-examen/ansok-om-examen
http://www.lu.se/studera/examen-och-karriar/ta-ut-examen/ansok-om-examen
mailto:jessica.alm@teol.lu.se
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student
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Sedan den 1 mars 2004 finns det en lag om att alla studenter vid högskolor och universitet ska behandlas lika 

oavsett etnicitet, övertygelse, kön, sexuell läggning eller funktionshinder. Om du som student upplever att du 

diskrimineras på någon av dessa grunder, bör du tala med studievägledare, studierektor eller prefekt. Du kan 

självklart också vända dig till din studentkår, CTR-sektionen av HTS. För CTR är det viktigt att alla studenter 

känner sig välkomna och att de trivs. Därför arbetar CTR hela tiden aktivt för en trygg och öppen studiemiljö. 

För mer information kring likabehandlingslagen kontakta något av följande: HTS, studievägledarna, 

studierektor eller prefekt.  

 

STIPENDIER 

 

Vill du söka stipendier har Lunds universitet en stipendieportal: http://www.lu.se/studera/livet-som-

student/studiemedel-och-ekonomi/stipendier. Vissa stipendier hittar du även på studievägledarnas anslag. 

FÖRSÄKRINGAR 

  

Alla studenter omfattas av en gratis personskadeförsäkring. För mer information se: 

www.gratisstudentförsäkring.se  

 

 

VART KAN JAG VÄNDA MIG UTANFÖR CTR?  

   

CSN 

 

För att kunna klara ekonomin måste de flesta ansöka om studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s 

hemsida http://www.csn.se/  

 

För att studiemedlet ska betalas ut krävs att du är registrerad på någon kurs. Registrering på respektive kurs 

sker först sedan kursen startat och under förutsättning att du är behörig. Tänk på att det är mest praktiskt att 

ansöka om studiemedel för två terminer i taget, förutsatt att du planerar att studera under mer än en termin. 

 

För att få fortsatt studiemedel efter den första perioden måste du ha uppnått vissa studieresultat. Exakt vad 

som gäller för dig beror på när du började studera. Mer information om detta finner du på 

http://www.csn.se/hogskola/krav/studieresultat  

 

SJUKDOM OCH HÄLSOVÅRD 

 

Om du blir sjuk under terminen, tänk på att redan första dagen anmäla detta till försäkringskassan: www.fk.se .  

 

Försäkringskassan anmäler din sjukdomstid till CSN. Om du är sjukskriven under lång tid kan du få skulden för 

lånedelen avskriven efter den 30:e sjukdagen. Den tid du då har rätt till studiemedel under sjukdom räknas inte 

in i det totala antalet veckor som du har haft studiemedel och inte heller i kommande prövningar. Om du är 

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/studiemedel-och-ekonomi/stipendier
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/studiemedel-och-ekonomi/stipendier
http://www.gratisstudentförsäkring.se/
http://www.csn.se/
http://www.csn.se/hogskola/krav/studieresultat
http://www.fk.se/
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hemma med sjukt barn eller vårdar en närstående, ska detta anmälas direkt till CSN. För mer information, se 

http://www.csn.se/hogskola/sjuk   

 

Vid universitetet finns Studenthälsan, dit du kan vända dig för att träffa allmänläkare, sjuksköterska, kurator, 

sjukgymnast, psykolog och psykiater. Förutom medicinska undersökningar, utredningar och behandling 

erbjuder Studenthälsan olika former av samtalskontakter, t ex rådgivning, problemlösning, korttidsterapi och 

handledning. Studenthälsan arbetar huvudsakligen med problem som har med din studiesituation att göra. Du 

kan få hjälp i enskilda samtal eller i någon av deras grupper. Detta är alltså ett komplement till din vårdcentral 

där du kan få traditionell hälso- och sjukvård. Du kan också läsa mer på deras hemsida: 

www.lu.se/stu/studenthalsan/  

 

 

 

AVDELNINGEN PEDAGOGISKA STÖDÅTGÄRDER 

 

Du som har funktionshinder har samma rätt som andra studenter att få undervisning av hög kvalitet och en bra 

studiemiljö. Avdelningen Pedagogiskt stöd har flera samordnare som hjälper till att utreda vad just du har för 

behov av stöd. Kontakta studievägledare Christina Packalén för mer information. 

För att du ska kunna få del av stödinsatser måste ditt funktionshinder vara varaktigt och inte tillfälligt. Som 

funktionshinder räknas också dokumenterade specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, neuropsykiatriska 

funktionshinder och dokumenterade psykiska besvär. Du har möjlighet att under studietiden få 

anteckningshjälp, stöd av mentor, teckenspråkstolkar och individuell handledning, skriva tentamen på dator, 

skriva enskilt och få förlängd skrivningstid. Avdelningen Pedagogiskt stöd når du på 

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/student-med-funktionsnedsattning 

 

PERSONLIGA MENTORER SÖKES! 

 

Varje termin finns det studenter på CTR som av olika anledningar behöver en personlig mentor. I många fall rör 

det sig om funktionshinder som exempelvis dyslexi (läs- och skrivsvårigheter), synskada, hörselskada eller 

psykiska funktionshinder. Om du är intresserad av att vara personlig mentor, kontakta studievägledare 

Christina Packalén. Det är viktigt att du har god studievana, så du bör ha läst minst ett år. Som personlig 

mentor måste du dessutom tycka om att arbeta med människor. Självklart får du arvode för de timmar du 

arbetar.  

 

SEKTIONEN STUDENT & UTBILDNING  

 

Universitetet erbjuder dig också studievägledning utöver den du kan få på CTR. Du kan med fördel vända dig till 

den allmänna studievägledningen på Sölvegatan 29. Där kan du träffa studievägledare med bred kompetens på 

alla universitetets ämnen. Läs mer på http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-

stod/studievagledning  

 

http://www.csn.se/hogskola/sjuk
http://www.lu.se/stu/studenthalsan/
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/student-med-funktionsnedsattning
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studievagledning
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studievagledning
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STUDIEVERKSTAD MED SPRÅKSERVICE 

 

Tycker du det är knepigt att uttrycka dig i tal eller skrift? Vid Lunds universitet finns en Studieverkstad med 

språkservice som är öppen för alla studenter som är inskrivna vid universitetet. Den erbjuder bland annat 

individuell skrivhandledning och handledning inför muntliga presentationer. Studieverkstaden ger också 

kortare kurser i studieteknik, akademiskt skrivande och talträning.  

 

Studieverkstaden finns på Sölvegatan 29. Läs gärna mer på studieverkstadens hemsida: 

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studieverkstaden  

 

ARBETSLIVSFORUM/KARRIÄRSERVICE 

 
Arbetslivsforum finns på SOL‐centrum, Helgonabacken 12, och erbjuder dig som student en omfattande service 

när det gäller kontakter med arbetslivet under och efter studierna. 

 

Här kan du få kvalificerad hjälp med att identifiera dina intressen och ambitioner och tillfälle att diskutera 

framtid och karriär. Arbetslivsforum erbjuder service när du vill utforma dina ansökningshandlingar på ett 

professionellt sätt och förbereda dig inför kommande anställningsintervjuer. Ansvarig är Mattias Persson som 

du når på tel. 046‐ 222 88 90 och på arbetslivsforum@ht.lu.se. Mer information finns på 

www.ht.lu.se/arbetslivsforum 

 

MYCAREER.LU.SE 

 

Nu kan du också lägga in ditt CV i Lund universitets CV-databas, och därmed öppna möjligheterna för 

erbjudanden från arbetsgivare och från Lunds universitets olika karriärcentra. Som medlem får du aktuella 

jobberbjudanden, liksom erbjudanden om examensarbeten och praktikplatser, skickade direkt till din e-

postadress. Registrering gör du på http://mycareer.lu.se/  

 

Dessutom har du möjlighet till kontaktsamtal med intressanta arbetsgivare under de arbetsmarknadsdagar som 

anordnas vid universitetet. Du får också information om aktuella seminarier och evenemang kring karriärfrågor. 

Efter studietiden blir du automatiskt medlem i alumnnätverket (före detta-studenter).  

 

UTBYTESSTUDENT  

 

Är du intresserad av studier utomlads? Information kring aktuella utbytesavtal får du på 

ht.lu.se/utbildning/student/studera-utomlands/. Du kan också kontakta Fanni Faegersten 

fanni.faegersten@ht.lu.se eller Katarina Wingkvist katarina.wingkvist@ht.lu.se. 

 

LÄRARUTBILDNING 

 

Om du vill bli lärare kan du antingen gå lärarprogrammet eller läsa in de kurser som behövs och sedan söka till 

pedagogisk påbyggnadsutbildning vid någon lärarhögskola. De olika högskolorna kan ha skiftande 

behörighetskrav, så kom ihåg att kontrollera vad som gäller just där du söker. Den närmaste lärarutbildningen 

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studieverkstaden
mailto:arbetslivsforum@ht.lu.se
http://www.ht.lu.se/arbetslivsforum
http://mycareer.lu.se/
mailto:fanni.faegersten@ht.lu.se
mailto:katarina.wingkvist@ht.lu.se
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från Lund räknat finns vid Malmö högskola http://www.mah.se/. Observera att du som ska studera till lärare i 

religion ska börja med religionsvetenskap 1-30 hp. 

 

STUDENTPRÄSTERNA 

 

Studentprästerna är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan. De finns till för dig som 

är student och står till förfogande för enskilda samtal om livsfrågor, identitet, relationer, mening, tro, studier 

och mycket mer. Du kan vända dig till dem med det som är personligt och viktigt. De har absolut tystnadsplikt 

och tar även emot bikt.  

 

Under terminstid firar studentprästerna ekumeniska gudstjänster i Domkyrkans krypta. Vill du få tag på någon 

särskild studentpräst finner du kontaktuppgifter på http://studentprasterna.wordpress.com/ 

 

 

 

 

UTBILDNINGSINSTITUTET 

 

Om du tänker bli präst i Svenska kyrkan, läser du dels vid CTR, dels vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Den 

bästa informationen får du i första hand från den som är rekryteringsansvarig i ditt stift eller från 

Pastoralinstitutet. För mer information besök Pastoralinstitutet i Lund på: 

http://www.svenskakyrkan.se/pastoralinstitutet/lund  

 

 

 

STUDENTKÅRER, NATIONER OCH BOSTÄDER 

 

STUDENTLUND  

  

2010 avskaffades kårobligatoriet. I samband med detta bildades Studentlund, som samlar kårer, nationer och 

Akademiska Föreningen i ett enda medlemskap, och på så sätt öppnar upp hela Lunds studentliv för dig.   

Medlemskapet i Studentlund ger dig tillgång till allt från billiga bostäder och god mat till mängder av stipendier 

och studentrabatter.  

Har du fått hem en terminsräkning som täcker nation, kår och Akademiska Föreningen blir du automatiskt 

medlem när du betalar den. Du som är ny i Lund blir däremot medlem i Studentlund via hemsidan, 

http://studentlund.se/. Internetregistreringen (och AFBs bostadskö) öppnar samtidigt som du får det första 

antagningsbeskedet. När du registrerar dig måste du ange giltig antagningskod. Denna finner du på 

antagningsbeskedet. Det är viktigt att komma ihåg att du måste ha betalat terminsräkningen för att få stå i 

bostadskö hos AFB! 

 

HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA STUDENTKÅREN - HTS 

 

http://www.mah.se/
http://studentprasterna.wordpress.com/
http://www.svenskakyrkan.se/pastoralinstitutet/lund
http://studentlund.se/
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HTS är kåren för dig som läser religionsvetenskap och teologi. Den bildades sommaren 2010 efter en 

sammanslagning av Humanistkåren och Teologkåren. 

HTS företräder cirka 4000 studenter, och ansvarar för utbildningsbevakning. Kåren väljer kursombud på alla 

kurser, och utser representanter i de styrelser som fattar beslut som rör utbildning. Kursombuden fångar upp 

de åsikter som finns bland studenterna, både om utbildningen och studiemiljön, och för vidare dessa till kåren. 

Kåren arbetar sedan vidare med de eventuella problem som finns. I kårens regi arrangeras även 

inspirationsföreläsningar och en arbetsmarknadsdag, samt sittningar och kårfikor för aktiva medlemmar. Att 

vara aktiv i kåren är meriterande. Om du väljer att engagera dig får du värdefulla erfarenheter och kunskaper 

om ledarskap och projektledning.  

Kårens främsta uppgift är att företräda dina intressen som student. Tveka därför aldrig att vända dig till kåren 

om du stöter på något problem som rör din utbildning.  

HTS kårkansli finns på SOL-centrum, i Absalon-huset. Kåren är uppdelad i tre sektioner. Du som studerar på CTR 

är med i CTR-sektionen. Den leds av en sektionsstyrelse, som ser till att studiemiljön på CTR är bra.  

Mer information finner du på http://www.hts.lu.se/    

SÖKER DU BOSTAD? 

 

Som ny student kan det vara svårt att finna en egen bostad i Lund. Ofta får man lägga ut flera krokar för att få 

napp: 

 

 Registrera dig i bostadskö hos AF Bostäder www.afb.se 

 Kontakta studentnationerna som hyr ut rum www.studentlund.se 

 Kontakta kommunala och privata studentbostadsuthyrare i och runt omkring Lund  

 Besök webbsidor med bostadsannonser http://www.lu.se/student/bostad  

 Annonsera på webbsidor eller egna lappar 

 Kontakta www.bopoolen.nu för tips i bostadssökandet  

http://www.hts.lu.se/
http://www.afb.se/
http://www.studentlund.se/
http://www.lu.se/student/bostad
http://www.bopoolen.nu/

