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PROGRAMANVISNING TILL
STUDERANDE PÅ
KANDIDATPROGRAMMET I
ENGELSKA
Datum 2020-10-26
Kansli HT
Lunds universitet

Till studerande på kandidatprogrammet
i engelska
Trots att du är antagen till ett program måste du varje termin
anmäla dig till nästkommande termins kurser. Du anmäler dig
via www.antagning.se.
Gör gärna din anmälan så snart som möjligt. Sista dag för
anmälan är 15 oktober!
Gör så här:
1. Gå till www.antagning.se och klicka på login.
2. Under ”Är du redan student” väljer du Lunds universitet.
3. Logga sedan in med samma uppgifter som du använder
till ditt studentkonto.
4. Klicka på fliken utbildningar.
5. Skriv in eller kopiera in kurskoden för den kurs du ska
läsa i det gröna fältet (koderna hittar du längre ner i detta
dokument).
6. Klicka på sök och välj kursen.
7. Gör om detta för alla de kurser du ska läsa.
8. Klicka på ”till anmälan” och skicka sedan iväg din
anmälan.

Antagningsbesked
Andra veckan i december får du ett e-postmeddelande om att ditt
antagningsbesked finns tillgängligt på ”Dina sidor” på
antagning.se.
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Du är själv skyldig att se till att antagningsbeskedet når dig. Om
du inte har fått något antagningsbesked senast 11 december
måste du höra av dig till 0771-550 720. Annars hinner du inte
lämna svar i tid. Svar lämnas i första hand via www.antagning.se
Ditt svar ska ha inkommit senast sista svarsdag!

Utbudet av programkurser vårterminen 2021
Programupplägg

Kandidatprogrammet i engelska
Termin 1
• ENGA11 Engelska: Engelska språket, 15 hp
• ENGA31 Engelska: Akademiskt skrivande, 7,5 hp
• ENGA41 Engelska: Engelsk litteratur, 7,5 hp
Termin 2
• ENGB11 Engelsk grammatik, 7,5 hp
• ENGB21 Engelsk litteraturhistoria, 7,5 hp
• ENGB31 Språkvetenskaplig analys, 7,5 hp
• ENGB41 Litteraturvetenskaplig analys, 7,5 hp
Termin 3
• ENGD01 Engelska i samhället, 15 hp
• ENGD02 Engelsk litteraturvetenskap med inr film och
rörlig bild, 7,5 hp
• ENGD03 Valbar delkurs i engelska, 7,5 hp
Termin 4–5
Under termin fyra och fem väljer studenten själv motsvarande 30
hp av valfria kurser för att få möjlighet till bredd och fördjupning
inom sitt program. Kurserna kan sökas inom LU, eller vid något
svenskt eller utländskt lärosäte. Möjlighet finns också att läsa
kandidatkursen i engelska med den inriktning studenten inte har
tänkt välja termin sex. Kursvalet ska godkännas av
programkoordinator (eller motsvarande).
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Termin 6
1) En valbar kurs i engelska, 7,5 hp
2) Engelsk språkvetenskap: Teori, metod och akademiskt
skrivande, 7,5 hp ELLER Engelsk litteraturvetenskap:
Teori, metod och akademiskt skrivande, 7,5 hp och
3) Examensarbete, 15 hp
OBSERVERA att du endast kan antas till 30 högskolepoäng per
termin inom ditt program. Vill du antas till sammanlagt 45
högskolepoäng ska du söka resterande 15 högskolepoäng som
fristående kurs/kurser.
Programkurser VT 2021
Om du ska läsa termin 2 våren 2021 ska du anmäla dig till
följande fyra kurser:
• ENGB11 Engelsk grammatik (7,5hp)
• ENGB21 Engelsk litteraturhistoria (7,5hp)
• ENGB31 Språkvetenskaplig analys (7,5hp)
• ENGB41 Litteraturvetenskaplig analys (7,5hp)
Om du ska läsa termin 4 våren 2021 ska du själv välja kurser om
30 hp (se ovan), vilka söks som fristående kurs via antagning.se
(även utbytesstudier eller kurser från ett utländskt universitet kan
ingå). Valet sker i samråd med programkoordinator och
studievägledare. Ta kontakt med oss för ett vägledande samtal
under andra halvan av september. Se kontaktuppgifter nedan.
Eventuella problem
Kan du inte hitta dina kurser på antagning.se och/eller anmäla
dig till de kurser du ska gå, kontakta studievägledningen
(cecilia_l.johansson@sol.lu.se) i god tid innan sista
anmälningsdag!
Har du frågor kring detta kan du höra av dig till studievägledaren
Cecilia Johansson (cecilia_l.johansson@sol.lu.se),
programkoordinator Fabian Beijer
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(fabian.beijer@englund.lu.se), eller till utbildningsadministratör
Marcus Tegler (marcus.tegler@sol.lu.se).
Studieuppehåll

Om du inte tänker läsa nästa termin ska du anmäla
studieuppehåll till oss på institutionen.

Generella anvisningar för anmälan till kurs inom
utbildningsprogram vårterminen 2021
Antagning

Anmälan görs endast om du ska påbörja ny/a kurs/er vårterminen
2021.
Viktiga datum

Sista dag för anmälan är den 15 oktober. För övriga datum se
Antagning.se.
Kontaktuppgifter

046-222 93 00 (tisdag och torsdag kl. 09:00–12.00)
https://www.lu.se/form/kontakta-antagningsavdelningen-vidlunds-universitet
Kursanmälan

Om en kurs både går att söka inom ditt program eller som en
fristående kurs måste du aktivt välja hur du söker kursen i din
anmälan (inom ditt program eller som fristående kurs). Som
student inom ett utbildningsprogram skall du prioritera dina
anmälningsalternativ inom programmet överst i anmälan.
OBS! Även om du söker både kurs inom program och
friståendekurs, kan du inte antas till mer än 45 högskolepoäng
sammanlagt.
Söker du kurs inom program och du redan är registrerad på det
antal poäng som ditt program omfattar, förs din ansökan över till
fristående kurs om möjligt, i annat fall stryks kursen från din
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anmälan. Registreringar på både oavslutade och avslutade kurser
räknas.
Ångrar du en registrering kan du göra ett avbrott under de tre
första veckorna på kursen. Om du däremot inte tänker läsa nästa
termin ska du anmäla ett studieuppehåll.
Bilagor

I anvisningarna för ditt program framgår att du behöver ladda
upp kompletterande dokument till din anmälan.
Antagningsbesked

Antagningsbeskedet kommer ut andra veckan i december och du
får då ett e-postmeddelande om att ditt antagningsbesked finns
tillgängligt på ”Dina sidor” på Antagning.se.
Du är själv skyldig att se till att antagningsbeskedet når dig. Om
du inte har fått ditt antagningsbesked senast den 11 december
ska du höra av dig till 0771-550 720, så att du hinner lämna svar
i tid. Svar lämnas i första hand via www.antagning.se.
Svar

Alla studerande som antagits eller som erhållit reservplats måste
svara. Uteblivet svar medför att din utbildningsplats/reservplats
erbjuds annan sökande.
Ditt svar ska ha inkommit senast sista svarsdag.
Problem

Kan du inte hitta kurser på antagning.se och/eller anmäla dig
inom ditt program kan det bero på att du:
• haft studieuppehåll
• varit på utlandsstudier
• gjort omprov
• blivit sent registrerad på innevarande termin
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Kontakta din institution/utbildning i god tid innan sista
anmälningsdag, så kan de hjälpa dig!

