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Studiekuratorer

Vi kuratorer är socionomer och har naturligtvis tystnadsplikt. 
Besöken är kostnadsfria. Vi kan hjälpa dig om du:
•	 har svårt att koncentrera dig på studierna för att du har per-

sonliga bekymmer.
•	 är orolig för om CSN kommer att bevilja dig fortsatt studie-

medel.
•	 känner dig osäker på dig själv och funderar på studieuppehåll 

eller studieavbrott.
•	 har hamnat i en kris och behöver stöd för att ta dig ur den.
•	 har något funktionshinder och vill veta vilka möjligheter du har 

till extra stöd i studiesituationen.
•	 bara vill ha någon att prata med.

Du kan kontakta oss direkt eller via informationsdisken i Studie-
centrum 046-222 72 00 eller info@lth.se

C, D, E, F, I, M, M-TD, N, Π 
Elisabet Hemmingsson, 046-222 71 93    
elisabet.hemmingsson@kansli.lth.se

A, B, BI, ID, K, L, RH, V, W
Ulla Bergman, 046-222 37 14
ulla.bergman@kansli.lth.se

Varje lunch, kl 12-13, under läsveckorna finns en studievägledare i 
”väntrummet”, som kan hjälpa dig med studierelaterade, allmänna 
frågor. Behöver du diskutera programspecifika frågor – kontakta 
din programstudievägledare, se andra sidan.

Vårt huvudsyfte är att bygga broar mellan dig som är student 
på Lunds tekniska högskola och omgivande näringsliv, offentliga 
arbetsgivare och organisationer.

Hos Karriärcenter kan du boka tid för:
•	 karriärrådgivning
•	 intervjuträning
•	 granskning av ansökningshandlingar

Maria Coutouvalis
046-222 30 53
karriarcenter@kansli.lth.se
IKDC (Designcentrum), DC:349

Jourhavande SVL

LTH:s Karriärcenter



Studievägledarnas bemötande präglas av lyhördhet och respekt för 
individen. Vårt arbetssätt är lösningsorienterat. Vi är även utbildade 
coacher och fokuserar då på det som inspirerar och motiverar dig 
som student. 

Vill du diskutera:
•	 kursval, specialisering, yrkesrollen
•	 studieuppehåll, byte, studieavbrott
•	 individuell studieplanering, tentaplanering, deltidsstudier

då är du välkommen att kontakta oss eller att gå till SVL-jouren, se 
baksidan av foldern.

Är det så att du känner osäkerhet i studiesituationen och behöver stöd 
i studierelaterade, praktiska frågor eller helt enkelt vill ha en bättre 
struktur i tillvaron är du också välkommen. Vi kan även ge dig tips på 
andra stödfunktioner inom och utanför universitetet.
Studievägledningen hittar du i södra delen av E-huset, ingång 3c. 

Vi har tystnadsplikt.

Det goda samtalet Studievägledare

A, π Karin Cherfils-Karlsson, 046-222 37 36
 arkitektur@kansli.lth.se   
 tekniskmatematik@kansli.lth.se

B, K Annica Granath, 046-222 71 38
 bioteknik@kansli.lth.se
 kemiteknik@kansli.lth.se

Bi, M,  Görel Eriksson, 046-222 08 79 
M-TD, Rh brandingenjor@kansli.lth.se
 maskinteknik@kansli.lth.se
 tekniskdesign@kansli.lth.se
 riskhantering@kansli.lth.se  

BME, L   Eva Wetterholm Pålsson, 046-222 70 31
 medicinochteknik@kansli.lth.se
 lantmateri@kansli.lth.se

C, D Roger Berlin, 046-222 00 88
 infocom@kansli.lth.se
 datateknik@kansli.lth.se

E, W Ingemar Åkerberg, 046-222 14 85
 elektroteknik@kansli.lth.se
 ekosystemteknik@kansli.lth.se

ID Eva-Britt Grönberg, 046-222 42 74
 eva-britt.gronberg@kansli.lth.se 

F, N  Maria Sörensson, 046-222 08 54  
  tekniskfysik@kansli.lth.se
 teknisknanovetenskap@kansli.lth.se

I Ingrid Holmberg, 046-222 08 53   
 industriellekonomi@kansli.lth.se

M, M-TD   Gunilla Persson, 046-222 84 93
 maskinteknik@kansli.lth.se
 tekniskdesign@kansli.lth.se

V Wiveca Axner, 046-222 92 48
 vagochvattenbyggnad@kansli.lth.se

Avd. chef Elisabet Gersbro-Bülow, 046-222 78 53
 elisabet.gersbro-bulow@kansli.lth.se


