
Hej, 
  
Du har blivit antagen till kursen SGEL40, Samhällsgeografi: Planeringens förutsättningar 1 - 
introduktion till samhällsgeografi (7,5 hp) och vi vill hälsa dig varmt välkommen! Kursen pågår under 
perioden 2017-08-28– 2017-09-26. 
  
Webbregistrering 
(Obs!) Vår institution tillämpar webbregistrering. Det innebär att du som student ansvarar för att 
kursregistrera dig på Studentportalen 
(http://www.student.lu.se/uPortal/f/welcome/normal/render.uP?pCt=DC-guest-support-
en.u25l1n28&pCs=minimized&pCp ) senast vid kursstart. Det är mycket viktigt att du 
webbregistrerar dig för att inte förlora din plats till en väntande reserv. I bifogad lathund kan du läsa 
mer om hur webbregistrering går till. Webbregistreringen öppnar den 21 augusti och stänger den 28 
augusti. 
  
Om du inte avser läsa kursen 
Om du inte avser läsa kursen, vänligen avsäg dig till din plats via http://www.antagning.se så snart 
som möjligt, samt kontakta expeditionen@keg.lu.se. På så sätt får vi möjlighet att ge din plats till en 
väntande reserv. 
  
Programintroduktion SGSPL Kull 2017 
Programintroduktionen för Samhällsplanerarprogrammet äger rum måndagen den 28 augusti kl. 
11:00-12:00 i sal Rio (rum 430, vån 4), Geocentrum 1, Sölvegatan 10 i Lund. Detta möte är 
obligatoriskt! 
 
Kursintroduktion 
Kursintroduktionen för SGEL40 äger rum måndagen den 28 augusti, kl. 13:00-14:00 i sal Världen 
(sal 111, vån 1), Geocentrum 1, Sölvegatan 10 i Lund. Även detta möte är obligatoriskt! 
  
Att studera vid KEG och LU 
Onsdagen den 6 september mellan kl 12:00-13:00 håller vi i administrationen ett 
informationsmöte i Världen (sal 111), på Geocentrum I. Här ger vi dig användbar information 
inför dina studier, varmt välkommen! Skulle du missa mötet den 6 september håller vi även ett 
likadant informationsmöte, fast på engelska, torsdagen den 7 september kl 12:00-13:00 i salen 
Världen. 
 
Live@Lund och Studentkonto 
Schema, litteraturlista och kursplan bifogas till detta välkomstmail och annonseras även på vår 
studentplattform liveatlund.lu.se:  
https://liveatlund.lu.se/departments/humangeography/SGEL40/Sidor/default.aspx  
Du har tillgång till Live@Lund med ditt Studentkonto som skickats till dig av universitetet centralt.  
 
Mer information om Studentkonto och vem du kan kontakta vid frågor hittar du på: 
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto .  

Till ditt Studentkonto hör en studentmail. Detta är vårt sätt att kontakta dig med viktig information. 
Du når den bland annat via www.student.lu.se.  Vid frågor, kontakta gärna servicedesk@lu.se.   
 
Vid frågor 
Vid eventuella frågor om exkursioner, gruppindelningar, litteratur och annan kursspecifik 
information, kontakta gärna delkursansvarig Thomas Niedomysl, thomas.niedomysl@keg.lu.se. 
Observera dock att all nödvändig information bör finnas bifogad till detta mail. 

http://www.student.lu.se/uPortal/f/welcome/normal/render.uP?pCt=DC-guest-support-en.u25l1n28&pCs=minimized&pCp
http://www.student.lu.se/uPortal/f/welcome/normal/render.uP?pCt=DC-guest-support-en.u25l1n28&pCs=minimized&pCp
http://www.antagning.se/
mailto:expeditionen@keg.lu.se
https://liveatlund.lu.se/departments/humangeography/SGEL40/Sidor/default.aspx
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto
http://www.student.lu.se/
mailto:servicedesk@lu.se
mailto:thomas.niedomysl@keg.lu.se


 
Besök gärna vår hemsida www.keg.lu.se/utbildning/studieinformation, med ständigt aktuell info för 
dig som är student hos oss. Studieinformation finns också bifogad i vår informationsbroschyr. 
Om du har andra frågor eller är intresserad av att boka tid för studievägledningssamtal är du 
naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss på studievagledare@keg.lu.se eller telefon 046 222 86 
90. 
  
Missa inte heller institutionens Facebook-sida: www.facebook.com/Lundhumangeography 
  
Än en gång, varmt välkommen till Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi! 
 
Vänliga hälsningar, 
Team Admin 
 
 

http://www.keg.lu.se/utbildning/studieinformation
mailto:studievagledare@keg.lu.se
http://www.keg.lu/utbildning/studieinformation

