
Din GUIDE till LTH
2017 | LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA | CAMPUS LUND

Kom ihåg att TACKA JA 
till din utbildningsplats! 
Se sidan 7.



3LTH-GUIDEN

Innehållsförteckning

FÖRORD AV REKTOR .......................................................5

VÄLKOMMEN TILL LTH! ..................................................6

HÄLSNINGSANFÖRANDE ...............................................9

STUDIESTARTEN ............................................................10

LÄSÅRET ........................................................................12

LÄSÅRSINDELNING 2017/2018 .....................................13

BOSTAD..........................................................................14

EKONOMI .......................................................................16

TA DIG RUNT! ................................................................17

LIKABEHANDLING .........................................................18

KARTA ............................................................................19

FOTO: CHARLOTTE CARLBERG BÄRG | JOHAN PERSSON | GUNNAR MENANDER | KENNETH ROUNA | 
CAMILLA LEKEBJER  | PRODUKTION: LTH:s KANSLI  JUNI 2017



5LTH-GUIDEN

Förord av rektor

VÄLKOMMEN TILL LTH!

Som nyantagen till LTH är du på väg att börja en spännande resa. Under resan kommer 
nya kunskaper och insikter och du kommer att få nya vänner och uppleva intressanta 
möten. När jag själv började på LTH för drygt trettio år sedan hade jag inte en tanke 
på att jag skulle vara kvar än idag. Men det har varit en fantastisk tid och jag är stolt 
över att leda LTH! 

Någon sa att ingenjörens uppgift är att bygga världen. Men det är väl redan gjort? 
Städerna är väl redan planerade och produkterna utformade? Samtidigt som vi byggt 
det moderna samhället har vi också skapat nya problem och vi har de globala frågorna 
så som klimatförändring och energiförsörjning att ta tag i. Jag ser tekniken som en 
del av lösningen och inte problemet! 

Vi ser stora skillnader i teknisk utveckling mellan olika länder även om det ofta känns 
som om det minskar. När jag började på LTH var det inte vanligt med mobiltelefoner 
men nu finns de på de flesta håll i världen. Jag hörde nyligen någon som sa att 
”det finns fler mobiltelefoner i bruk än tandborstar”, vilket är tankeväckande. Denna 
utveckling gäller i lika hög grad för arkitekten och industridesignern. Att kombinera 
teknik med estetik och design är och förblir av största intresse för att skapa attraktiva 
miljöer.

Många utmaningar väntar dig, både som student och i det kommande arbetslivet – 
både de små vardagsproblem och de globala frågorna. Därför behöver du en gedigen 
utbildning och en bra verktygslåda – det ger vi dig på LTH. 

Du har valt Lunds universitet och LTH, i mina ögon ett mycket bra och klokt val! Lund 
kommer att vara ett av världens vetenskapscentra med byggandet av forskningsan-
läggningarna ESS och MAX IV. Dessa ger också upphov till en helt ny stadsdel med 
dess utmaningar. Tillsammans är vi med och skapar detta!

Vi uttrycker dessa utmaningar i vår strategiska plan på följande sätt: att förstå, förklara 
och förbättra vår värld och människors villkor. Vi på LTH gör denna resa tillsammans!

Viktor Öwall, Rektor LTH
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SVARA PÅ ANTAGNINGSBESKEDET
För att behålla din utbildningsplats måste du 
svara på www.antagning.se inom den tid som 
står angiven i antagningsbeskedet.

DEN 21 AUGUSTI BÖRJAR DET
Måndagen den 21 augusti hälsar rektor väl-
kommen i Aulan i Kårhuset på John Ericssons 
väg 3. Uppropet äger rum direkt efter häls-
ningsanförandet. 

Det är obligatoriskt att närvara på uppropet – 
du förlorar din plats  om du inte är där och ej 
meddelat förhinder. Tag med dig legitimation 
till uppropet.

KAN DU INTE KOMMA PÅ UPPROPET?
Om du inte kan vara med på uppropet 
så måste du i förväg meddela detta till 
LTH. Gå in på www.lth.se för att med-
dela förhinder innan måndagen den 21 
augusti kl. 08:00.

Meddela vilken dag och tid du ansluter till 
dina studier. Mottagningsveckans aktiviteter 
är viktiga för att du ska få en bra studiestart 
när terminen börjar den 28 augusti. 

För senare studiestart än terminsstart 28 
augusti kl. 08:00 krävs beslut av LTH:s 
Utbildningsavdelning. Kontakta dem via: 
antagning@kansli.lth.se  

PASSERKORT & STUDENTKONTO
Under första veckan får du ett passerkort som 
du behöver för att ta dig runt i husen på LTH. 
Då behöver du din legitimation!

UPPROPET ÄR OBLIGATORISKT 
Det är jätteviktigt att du kommer till uppropet 
– annars förlorar du din plats. 

Glöm inte att ta med legitimation!

GRATTIS TILL ANTAGNINGEN!
När du kommer till oss i höst möts du av ett 
campus som sjuder av liv. Här möts kunniga 
lärare, nyfikna studenter och ett bubblande 
studentliv. Hos oss sker undervisningen vägg 
i vägg med världsledande forskning och 
det betyder att din utbildning präglas av 
de senaste forskningsrönen. Vi vet att våra 
utbildningar leder till spännande jobb och 
därför är vi extra glada att just du vill börja 
hos oss.

I den här broschyren hittar du det du behöver 
veta inför terminsstarten: din uppropstid, 
viktiga kontaktuppgifter och information 
om hur du förbereder dig inför din tid hos 
oss. Välkommen den 21 augusti!
 

MER INFORMATION
Du kan alltid hitta aktuell information på ditt 
programs hemsida - www.student.lth.se. 
Kan du av någon anledning inte komma åt 
informationen på webben kontaktar du LTH:s 
informationsdisk på 046–222 72 00 så skickar 
vi dig den information som du behöver.  
Informationsdisken har öppet vardagar 12–16 
under sommaren. 

Från och med den 14 augusti är det öppet, 
må-on-fr 8.00-14.00, ti-to 10.00-16.00. 

Övriga tider kontakta oss på: info@lth.se eller 
lämna meddelande på 046-222 72 00.

Välkommen till LTH!

BEHÖVER DU NÅ OSS NU?
LTH:s studie- och karriärvägledare når du 
under sommaren 26 juni - 4 augusti 
kl. 10 - 13 på 046-222 08 74 eller 
svl-jour@kansli.lth.se.

LTH:s informationsdisk når du på
046-222 72 00 vardagar 12-16. Du kan även 
besöka oss på Studiecentrum.

INFORMATION
För mer information om ditt program gå till 
www.student.lth.se och välj ditt program i rull-
listan.

FRÅGOR OM ANTAGNING?
För antagningsfrågor, kontakta vår antagnings-
avdelning på: antagningen@kansli.lth.se. 

http://www.antagning.se
http://www.student.lth.se
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PLATS: AULAN I KÅRHUSET, JOHN ERICSSONS VÄG 3, LUND 
DAG: MÅNDAG 21 AUGUSTI

TID   PROGRAM
8.00-8.45  Arkitektur 
  Brandingenjör
  Industridesign
  Lantmäteri
  Väg- och vattenbyggnad

9.15-10.00  Bioteknik
  Datateknik
  Elektroteknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Kemiteknik
  
10.30-11.15  Industriell ekonomi
  Medicin och teknik
  Teknisk fysik
  Teknisk matematik
  Teknisk nanovetenskap

11.45-12.30  Ekosystemteknik
  Maskinteknik
  Maskinteknik med teknisk design

Hälsningsanförande

OBS! Glöm inte att ta med din legitimation!
SKJUTA UPP STUDIESTARTEN
Du kan få skjuta upp studiestarten (få anstånd) på 
grund av vissa sociala eller medicinska skäl. För mer 
information se www.antagning.se.

Du kan också vända dig till LTH:s antagnings-
avdelning på antagningen@kansli.lth.se. 
 

Amanda, Industridesign:

”Den öppna stämningen 
mellan alla årskurser och 
program gör att man inte 
tvekar att fråga om hjälp. 
De högre årskurserna är 
hjälpsamma och välkom-
nande.”
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Vi vill att du ska få en så bra start som möj-
ligt och under terminens första vecka får du 
tid att lära känna LTH ordentligt; du lär dig 
hitta bland föreläsningssalar och byggnader, 
träffar dina nya kursare, din studie- och  
karriärvägledare, programplanerare, program-
ledare samt en del lärare. Schemat för första 
veckan finner du via programmens hemsidor: 
www.student.lth.se.

Tänk på att första veckan ger dig möjlighet att 
lägga grunden till det sociala nätverk som blir 
ett stöd under hela din studietid.

FADDRAR TAR HAND OM DIG
Under din första tid på LTH kommer äldre 
studenter, så kallade faddrar, att ta hand om 
dig. De visar dig tillrätta, hjälper dig komma 
igång med studierna och in i gemenskapen 
på LTH. De har genomgått precis samma sak 
som du gör nu och vet hur det är att vara ny.

UNDERVISNING I MATEMATIK
På de flesta program läser du en hel del 
matematik under det första året, eftersom den 
behövs i de fortsatta studierna. Att studera på 
universitet skiljer sig från gymnasiet och detta 
gäller även matematik, som kommer tidigt 
och håller ett högre tempo. På LTH har vi 
gjort mycket för att göra övergången lättare, 
med nya pedagogiska grepp och mycket stöd 
i undervisningen. 

På de flesta program finns även mentors-
övningar, så kallad SI  (samverkansinlärning). 
Där räknar du i grupp och får handledning av 
äldre  studenter. Mentorsövningarna är dess-
utom en social genväg - här får du snabbt lära 
känna andra studenter och hittar kompisar att 
plugga ihop med. Du får mer information om 
SI under din första vecka hos oss. 

På sidan: 
www.student.lth.se/antagen hittar du 
repetitionsmaterial och ytterligare 
anvisningar om hur du kan förbereda dig.

MATERIAL/BOKINKÖP
Under de första veckorna kommer du att få 
information om material som du behöver un-
der din utbildning och vilken litteratur som du 
behöver köpa. Du behöver inte köpa kurslit-
teratur före kursstart.

UTLANDSSTUDIER
Studier utomlands är en värdefull erfarenhet 
som ger kunskap och minnen för livet. Under 
din tid som student vid LTH har du stora möj-
ligheter att förlägga någon del av din utbild-
ning och/eller att göra ditt examensarbete 
vid ett universitet i utlandet. Mer information 
finns på: www.lth.se/studera-utomlands

Studiestarten

TEKNOLOGKÅREN
Studentkåren vid LTH heter Teknolog-
kåren, TLTH och du hittar den här: 
www.tlth.se.

Du kommer att få mer information 
om hur du kan bli medlem. TLTH är 
studenternas egen organisation och 
tillvaratar studenternas intressen.

FÖRELÄSNINGSTID
En föreläsning består av två pass 
på 45 minuter. Efter det första pas-
set följer 15 minuters rast, därefter 
fortsätter föreläsningen i ytterligare 
45 minuter.

LTH I SOCIALA MEDIER
Ladda ner LTH:s app LTH | NOW där du kan följa vad som händer på 
Campus i Lund och även se ditt schema. Följ oss också på sociala medier:

 

http://http://www.student.lth.se/
http://www.student.lth.se/antagen_14/matematik
http://www.lth.se/utbildning/studera-utomlands
http://www.tlth.se
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STUDIETIDEN
Heltidsstudier innebär att du lägger ned minst 
40 timmar i veckan på dina studier. Ungefär 
25 timmar är schemalagda; då har du till 
exempel föreläsningar eller laborationer.

Resten av timmarna studerar du på egen hand 
genom att läsa kurslitteratur, göra övningar 
och lösa räkneuppgifter. Vill du plugga till-
sammans med dina kurskamrater finns det 
många studieplatser på Campus. 

I början är det lätt att bli överväldigad av stu-
dierna. Glöm inte att du måste äta, sova och 
ha roligt också!

LÄSÅRET
Läsåret på LTH är upplagt på ett annat 
sätt än på gymnasiet. Året är indelat i 
fyra läsperioder, med tentamensperioder 
däremellan. En läsperiod är ungefär 
åtta veckor lång och efter den följer en 
tentamensperiod på cirka en vecka. Har du 
inte klarat alla tentor kan du omtentera. Det 
finns två omtentamensperioder per läsår; 
kring påsk och i augusti.

UNDERVISNINGEN
Vid LTH finns många lärare som är intres-
serade av pedagogik. Under din tid vid LTH 
kan du därför få vara med om många olika 
undervisningsformer som exempelvis föreläs-
ning, övning, seminarium och laboration.

Under en föreläsning förklarar en lärare något 
för en stor studentgrupp, ofta hela årskursen. 
Du får givetvis ställa frågor under föreläsning-
en om det är något du inte förstår.

På övningar, som ofta sker i mindre grupper, 
så får du som student möjlighet att jobba 
själv med uppgifter och diskutera dessa med 
såväl läraren som andra studenter. Under ett 
seminarium går ofta en lärare igenom en 
mindre del av kursen, t ex en räkneuppgift, 
i detalj. Det kallas också seminarium när en 
studentgrupp redovisar ett arbete för sina 
kurskamrater. Beroende på vilket ämne du 
läser kan en laboration se ut på väldigt många 
olika sätt. Syftet med en laboration kan t ex 
vara att lära sig utföra något eller att förstå 
ämnet bättre genom att själv få testa teorin 
i praktiken.

Tentamen är ett prov som antingen kan vara 
muntlig, skriftlig eller i form av ett projektar-
bete eller en laboration. På högskolan kall-
las ett skriftligt prov för en tentamen, eller i 
dagligt tal för en tenta. Tentan ger olika antal 
poäng beroende på hur stor kursdel den gäl-
ler. Tentorna varar ofta fem timmar och ni är 
många som skriver samtidigt. Missar du en 
tenta kan du skriva om den igen vid nästa 
tentamenstillfälle. 

Läsåret

AKADEMISK KVART
Står det att du börjar kl 8 på schemat, 
betyder det i den akademiska världen
att du börjar kl 8.15. Undantaget är 
tentor och laborationer – då börjar du 
den tid som står angiven.

EXTRA STÖD
Berätta för oss om du har dyslexi/läs- 
och skrivsvårigheter eller någon an-
nan funktionsnedsättning. Då kan du 
nämligen ha rätt till stöd som under-
lättar dina studier.  Läs mer på www.
student.lth.se/stoed-i-studierna.

HÖSTTERMIN  2017-08-21 – 2018-01-14

Läsperiod 1   må 21/8 - on 20/10 2017 
Inläsningsdagar  to 19/10 - fr 20/10 2017                                                            
Tentamensperiod (Tp 1)  må 23/10 - lö 28/10 2017

Läsperiod 2   må 30/10 - on 20/12 2017 
Juluppehåll/ inläsningsdagar to 21/12 2017 - ti 2/1 2018
Tentamensperiod (Tp 2) on 3/1 - lö 13/1 2018*

VÅRTERMIN   2018-01-15 – 2018-06-03

Läsperiod 3   må 15/1 - on 7/3 2018 
Inläsningsdagar  to 8/3 - fr 9/3 2018   
Tentamensperiod (Tp 3) må 12/3 - lö 17/3 2018 

Läsperiod 4, del 1   må 19/3 - to 29/3 2018 
Inläsningsdagar  fr 30/3 - må 2/4 2018**   
Omtentamensperiod (Tp 4)  ti 3/4 - lö 14/4 2018

Läsperiod 4, del 2   må 16/4 - on 23/5 2018*** 
Inläsningsdagar  to 24/5 - fr 25/5 2018
Tentamensperiod (Tp 5) må 28/5 - lö 2/6 2018

UTANFÖR TERMINSTID
Omtentamensperiod (Tp 6)  må 20/8 - lö 1/9 2018

*) Trettondedag jul  lö 6/1 2018
**)Påskuppehåll  fr 30/3 - må 2/4 2018
***) Första maj  ti 1/5 2018
Kristi Himmelsfärdsdag to 10/5 2018 
    

SCHEMA FINNS PÅ: www.student.lth.se/schema

Läsårsindelning 2017/2018

http://www.student.lth.se/stoed-i-studierna
http://www.student.lth.se/stoed-i-studierna
http://www.student.lth.se/schema
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5 VÄGAR TILL BOSTAD
När höstterminen startar kan det vara svårt 
att få tag i bostad eftersom så många letar 
samtidigt. Här är några tips på vägen:

1. Börja leta i god tid när konkurrensen om 
lägenheterna är mindre.

2. Satsa på kranskommunerna! Kan du tän-
ka dig att bo lite utanför stan i början är 
det lättare att hitta boende. Avstånden i 
Skåne är korta och från till exempel Eslöv 
och Kävlinge tar det bara några minuter 
att ta sig in till Lund.

3. Kolla www.blocket.se. Kan du tänka 
dig att dela lägenhet med några andra 
brukar det finnas många annonser om 
lediga rum här.

4. På universitetsbiblioteken och universite-
tets anslagstavlor sätter många upp lap-
par om lägenheter att hyra i andra hand.

5. Kolla med kontakter – kanske har du en 
gammal moster som har en vän som har 
ett ledigt rum eller rent av är hyresvärd. 
Hör efter bland dina nya kursare om du 
inte hittat någonstans att bo när termi-
nen startat – kanske är han eller hon i 
samma sits som du.

Bostad

FOLKBOKFÖRING
Folkbokförd måste du vara på den 
ort där du bor under studietiden. 
Flytten anmäler du till Skatteverket 
eller www.adressandring.se.

FÖRSÄKRING
När du studerar hos oss omfattas du av 
en personskadeförsäkring som gäller 
under timmarna du är i skolan samt 
under resan till och från din bostad. 
Du bör skaffa en hemförsäkring och 
en olycksfallsförsäkring som gäller på 
fritiden.

BRA BOSTADSLÄNKAR
Stiftelsen AF Bostäder hyr ut studentbostäder 
i Lund. Du kontaktar dem på 046-19 15 00 
eller går in på www.afb.se.

BoPoolen drivs av studentkårerna i Lund och 
på deras sida kan du söka lediga lägenheter 
men också registrera dig som bostadssökande 
– gratis. Du kontaktar dem på 0704 -56 11 87 
eller går in på www.bopoolen.nu.

De flesta nationer hyr också ut lägenheter. 
Telefonnummer hittar du här – be att få tala 
med husförmannen.

Blekingska nationen
www.blekingska.se 046-211 30 82

Göteborgs nation
www.goteborgsnation.com 046-12 50 00

Hallands nation
www.hallandsnation.se 046-15 91 91

Helsingkrona nation
www.helsingkrona.se 046-14 60 64

Kalmar nation
www.kalmarnation.nu 046-14 36 70

Krischansta nation
www.krischan.se 046-14 80 18

Lunds nation
www.lundsnation.se 0735-14 60 69

Malmö nation
www.malmonation.com 046-12 78 02

Smålands nation
www.smalands.org 046-12 06 80

Sydskånska nationen
www.sydskanska.se 046-12 26 90

Västgöta nation
www.vgnation.se 046-14 59 04

Wermlands nation
www.wermlandsnation.se 046-211 44 20

Östgöta nation
www.ostgota.nu 0707-75 98 71 

Du kan också ställa dig i kö hos Lunds kom-
munala bostadsbolag.Du hittar dem på:
www.lkf.se. 

Mer information och användbara länkar finner 
du på www.lu.se/studera/livet-som-student/
hitta-bostad.

BOSTADSBIDRAG
Som student kan du ofta få bostads-
bidrag. Ansök hos försäkringskassan:
www.fk.se.

CSN-TIPS
Sök studiemedel för två terminer i 
taget. CSN kontrollerar dina studie-
resultat nästa gång du söker, och det 
är lättare att ta tillräckligt med poäng
på ett år än på en termin. 

Anja, Bioteknik:

”Det bästa med Lund är 
människorna och den 
unika miljön.”

http://www.blocket.se.
http://www.afb.se
http:// www.bopoolen.nu
http://www.blekingska.se
http://www.goteborgsnation.com
http://www.hallandsnation.se
http://www.helsingkrona.se
http://www.kalmarnation.nu
http://www.krischan.se
http://www.lundsnation.se
http://www.malmonation.com
http://www.smalands.org
http://www.sydskanska.se
http://www.vgnation.se
http://www.wermlandsnation.se
http://www.ostgota.nu
http://www.lkf.se
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/hitta-bostad
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/hitta-bostad
http://www.fk.se
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EKONOMI SAMT KURSLITTERATUR
De första veckorna i Lund kan bli ganska dyra. 
Har du sökt studiemedel tar det några veckor 
efter terminsstart innan du har pengarna på 
kontot. Bästa tipset är att tänka igenom vad 
du verkligen behöver nu och vad som kan 
vänta. 

Du kan också spara in på kurslitteraturen ge-
nom att köpa begagnade böcker eller låna av 
äldre studenter, till exempel din fadder. LTH 
Studiecentrums bibliotek har kurslitteraturen 
för dina studier, här finns också många stu-
dieplatser.

Det finns också möjlighet att köpa kurslittera-
tur på KFS Studentbokhandel, som ligger på 
Studiecentrum www.kfsab.se.

UTGIFTER DEN FÖRSTA TIDEN
Ungefär det här behöver du ha pengar till när 
terminen börjar:
• Första hyran 
• Mat
• Försäkring 
• Kurslitteratur 
• Kåravgift (frivilligt)  
• Nation + Akademiska Föreningen (frivilligt)
• Overall & teknologmössa (frivilligt)
• Nollningsaktiviteter (frivilligt - du bestäm-

mer själv vad du är med på) 

Ekonomi

OM DU BLIR SJUK
Om du blir sjuk anmäler du det till Försäkringskas-
san. Gör det den första sjukdagen. Försäkringskas-
san underrättar CSN, och skulle dina studieresultat 
påverkas av att du varit sjuk, kan CSN ta hänsyn 
till det. 

KURSLITTERATUR
Sök i bibliotekskatalogen (LOVISA) och se om kurs-
boken finns på Studiecentrum www.lth.se/bibliotek

STUDENTHÄLSAN
Om du mår dåligt psykiskt eller fysiskt och är rädd 
för att det ska gå ut över studierna, kan du vända 
dig till Studenthälsan för att få hjälp. 
Se: www.lu.se/studenthalsan eller ring 
046-222 43 77. LTH har även egna kuratorer, se 
www.student.lth.se/stod-i-studierna/kuratorer-lth.

KONTANTER
Tänk på att du behöver kontanter till de flesta 
nollningsaktiviteter.

TILL LUND FRÅN SKÅNE
Det går bussar och tåg från alla delar av 
Skåne; du hittar tidtabeller på www.skanetra-
fiken.se. Från Malmö går direktbuss nummer 
170 och 171. Framme i Lund stiger du av vid 
hållplatsen Lund LTH.

STADSBUSS
Från Lunds centralstation tar du dig lätt till 
LTH med buss 6, 20 och 160. Dessa linjer går   
ofta. Gå av vid hållplats LTH.

CYKEL
Bästa och absolut vanligaste sättet att ta sig 
runt i Lund är med cykel. Tyvärr finns här 
också många cykeltjuvar, så ett rejält lås är 
en bra investering.

Ta dig runt!

http://www.kfsab.se
http://www.lth.se/studiecentrum/biblioteket
http://www.lu.se/studenthalsan
http://www.student.lth.se/stoed-i-studierna/kuratorer-lth
http:// www.skanetrafiken.se
http:// www.skanetrafiken.se
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För oss på LTH är det viktigt att alla studenter 
känner sig välkomna och respekterade. På LTH 
ska varje student bemötas med respekt för 
sin person, sina värderingar och handlingar 
under förutsättning att de inte strider mot 
lagen. Ingen student får diskrimineras 
på grund av kön, etnisk bakgrund, ålder, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet, religion eller 
annan trosuppfattning.

Läs mer om LTH:s likabehandling på 
www.student.lth.se/stoed-i-studierna/lika-
villkor-for-studenter.

Likabehandling

Studentservice E-huset, vån 5
Studie- och karriärvägledning samt kuratorer

http://http://www.student.lth.se/stoed-i-studierna/lika-villkor-foer-studenter
http://http://www.student.lth.se/stoed-i-studierna/lika-villkor-foer-studenter
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