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Hur är det att vara student vid Lunds universitet egentligen?
Möt våra studenter på sociala medier och få svaret.

Varmt välkommen till Lund!

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Flundsuniversitet%2F
http://lundastudent.blogg.lu.se/
https://soundcloud.com/lundastudent
https://www.youtube.com/c/lundsuniversitet/featured
https://www.lu.se/studera/valja-studier/traffa-oss/inspirationsdagarna
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Välkommen till Lunds universitets Inspirationsdagar

Välkommen till en fullspäckad inspirationsdag med smakprov 
på många av de kurser och program som Lunds universitet har 
att erbjuda. I detta program finns allt du behöver veta för att 
hitta till just din favoritföreläsning och för att få ut så mycket 
som möjligt av ditt besök. 

BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR DU KAN MÖTA

FAKULTET
Ett sätt att dela in liknande utbildningar och forskning i 
ämnesområden. Till exempel Samhällsvetenskapliga fakulte-
ten där du bland annat hittar ämnen som genusvetenskap, 
sociologi och statsvetenskap.

INSTITUTION
Är arbetsplats för studenter, forskare, lärare med flera. Vid 
institutionerna bedrivs utbildning och forskning.

LUX
Här finns Centrum för teologi och religionsvetenskap, 
Institutionen för kulturvetenskaper, Institutionen för arkeologi 
och antikens historia, Historiska institutionen samt Filosofiska 
institutionen.

SOL
Språk- och litteraturcentrum. Här kan du läsa klassiska och 
moderna språk, litteratur-, film- och teatervetenskap. 

STUDENTAMBASSADÖR 
Studentambassadörerna är studenter som studerar på de olika 
programmen och fakulteterna. Har du några frågor idag kring 
studentliv, utbildningar, antagning eller dylikt är det de som är 
experter.
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Adress och information om våra föreläsningspass

ALLMÄNNA PASS
• Helgonavägen 3 (LUX)
• John Ericssons väg 3 (Kårhuset)
• Sölvegatan 29 (Genetikhuset, Pedagogiskt stöd)

Hur går det till att studera i Lund? Är jag behörig? 
Kan jag åka på utlandsstudier? Vilket stöd finns att 
få för mig med funktionsnedsättning? Detta och 
mycket mer får du reda på under de allmänna passen. 
Dessutom kommer studenter att berätta om livet som 
Lundastudent.

EKONOMIHÖGSKOLAN
• Tycho Brahes väg 1

På Ekonomihögskolan kan du gå på våra infopass för 
att lära dig mer om våra utbildningar och hur du redan 
under studietiden maxar dina jobbchanser. I anslutning 
till passen kan du även prata med studenter och 
studievägledare.

LTH – LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
• John Ericssons väg 3 (Kårhuset) 

På LTH finns det många utbildningar att välja mellan, 
till exempel ingenjörsutbildningar, arkitektur och 
industridesign. LTH:s mål är alltid att ge dig en 
utbildning som möter både dina och arbetsgivarnas 
nuvarande och framtida krav.

HUMANISTISKA & TEOLOGISKA 
FAKULTETERNA
• Helgonavägen 3 (LUX)

På LUX får du reda på hur det är att studera allt från 
språk, medier, etik och journalistik till mänskliga 
rättigheter, historia, kultur, Europastudier och andra 
regioner. Här finns också infopass för dig som är 
nyfiken på studier i etiska och filosofiska världsfrågor 
eller religionernas betydelse i dagens samhälle. Du som 
vill bli lärare hittar också rätt hos oss. 
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Adress och information om våra föreläsningspass

JURIDISKA FAKULTETEN
• Lilla Gråbrödersgatan 3C (Juridicum)

Är du intresserad av samhällsfrågor och tycker om att 
argumentera? Studier i juridik ger dig breda kunskaper 
om hur samhället fungerar och verktyg för att logiskt 
och metodiskt lösa problem.  
Välkommen på informationspass och rundvandring för 
att se vad Juridiska fakulteten kan erbjuda dig.

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
• Sölvegatan 27 (Astronomihuset)

Från molekyler till Vintergatan. Från urtida fossil till 
framtidens miljövård och mycket mer. Här kan du läsa 
de flesta naturvetenskapliga ämnen. Under dagen 
erbjuds infopass om alla våra spännande utbildningar. 
Studenter och studievägledare kommer att finnas på 
plats och svarar på dina frågor. Du kan också följa med 
på en rundtur med våra studentambassadörer.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA 
FAKULTETEN
• Allhelgona kyrkogata 14 (Eden)

Samhällsvetenskapliga fakulteten har ett brett 
utbud av program och kurser inom samhälls- och 
beteendevetenskap. Vad sägs om exempelvis freds- 
och konfliktvetenskap, psykologi, genusvetenskap, 
kriminologi eller strategisk kommunikation?

MEDICINSKA FAKULTETEN
• Sölvegatan 29 (Genetikhuset)

Vill du arbeta med att ge människor ett friskare 
och bättre liv? Drömmer du om att bli läkare? Eller 
skulle du vilja jobba med träning och hälsa som 
fysioterapeut? Då är Genetikhuset platsen för dig 
under Inspirationsdagarna. Här möter du studenter 
från alla utbildningsprogrammen inom medicin och 
vård.
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Bussar och spårvagn till och från föreläsningarna

HITTA RÄTT BUSS FRÅN LUND C

JURIDICUM – JURIDISKA FAKULTETEN – Gångavstånd

EDEN – SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN – 
Gångavstånd

Stadsbuss 7, avgår från läge K – Biskopshuset

LUX – HUMANISTISKA & TEOLOGISKA FAKULTETERNA

Stadsbuss 7, avgår från läge K – Sölvegatan

GENETIKHUSEST – MEDICINSKA FAKULTETEN

Stadsbuss 7, avgår från läge K – Fysiologen

ASTRONOMIHUSET – NATURVETENSKAPLIGA 
FAKULTETEN

Stadsbuss 7, avgår från läge K – Fysiologen

EKONOMIHÖGSKOLAN

Stadsbuss 6, avgår från läge K – Warholms väg

Stadsbuss 7, avgår från läge K – Warholms väg

SPÅRVAGN FRÅN LUND C

ASTRONOMIHUSET – NATURVETENSKAPLIGA 
FAKULTETEN

Spårvagn 1, avgår från läge A – LTH

GENETIKHUSET – MEDICINSKA FAKULTETEN

Spårvagn 1, avgår från läge A – LTH

LTH – LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA & KÅRHUSET

Spårvagn 1, avgår från läge A – LTH

BEHÖVER DU HJÄLP?
Då är du välkommen att besöka oss i infotältet som ligger 
vid LUX på Helgonavägen 3. Där finns student guider som 
kan svara på frågor och guida dig rätt till föreläsningarna. 
Utmed området finns fler studentguider i gula reflexvästar 
som kan hjälpa dig.

DAGS FÖR LUNCH?
På kartan finns lunch- och fikaställen utmarkerade med ett 
M. Ta en titt och se vilket ställe som ligger närmast någon 
av dina favoritföreläsningar.
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Karta

A

 Lund C/ Clemenstorget B
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M
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H
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 Biskopshuset

M

 Fysiologen

F
Lund LTHG

M

M
M

A  Lund C/ Clemenstorget

 

 

B Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan

C Eden, Allhelgona kyrkogata 14 Hus H

D  Infotält

E  LUX, Helgonavägen 3

F

 

 Astronomihuset, Sölvegatan 27

G Genetikhuset, Sölvegatan 29

H  Kårhuset, John Ericssons väg 3

I

 

 Ekonomihögskolan, Tycho Brahes Väg 1 

M Mat (fik/restaurang, ungefärligt läge)
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Allmänna pass Ekonomihögskolan
Hus Kårhuset LUX Genetikhuset Ekonomihögskolan Hus

Sal Kårhusets hörsal LUX aula Sal 306 Ljusgården Crafoordsalen Sal

Adress John Ericssons väg 3 Helgonavägen 3 Sölvegatan 29 Tycho Brahes väg 1 Adress

9.15 
– 

10.00

Studera i Lund

Infopass med  

studievägledare och studenter 

om behörighet, urval och 

studier.

Studera i Lund

Infopass med  

studievägledare och studenter 

om behörighet, urval och 

studier.

9.15
–

10.00

10.15 
– 

11.00

Studera i Lund

Infopass med  

studievägledare och studenter 

om behörighet, urval och 

studier.

Kom och prata med  

studenter och  

studievägledare.

Ekonomie kandidatprogram, 

Systemvetenskapligt  

kandidatprogram,  

International Business och 

Economy and Society

Infopass om programmen.

10.15
–

11.00

11.15 
– 

12.00

Internationella möjligheter

Infopass om möjligheten att 

studera utomlands och  

internationella möjligheter 

i Lund.

Kom och prata med  

studenter och  

studievägledare.

Ekonomie kandidatprogram, 

Systemvetenskapligt  

kandidatprogram,  

International Business och 

Economy and Society

Infopass om programmen.

11.15
–

12.00

12.15 
– 

13.00

Kom och prata med  

studenter och  

studievägeldare.

12.15
–

13.00

13.15 
– 

14.00

Studera med dyslexi eller 

annan funktionsnedsättning

Infopass om pedagogiskt stöd.

Kom och prata med  

studenter och  

studievägledare.

13.15
–

14.00

14.15 
– 

15.00

14.15
–

15.00
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Samhällsvetenskap
Hus Eden Hus

Sal Edens hörsal (vån 1) Sal 236 (vån 2) Sal 235 (vån 2) Sal 230 (vån 2) Sal 129 (vån 1) Sal

Adress Eden, Allhelgona kyrkogata 14 Hus H Adress

9.15 
– 

10.00

Psykologprogrammet

Infopass om  

programmet.

9.15
–

10.00

10.15 
– 

11.00

Kriminologiprogrammet och 

Rättssociologi

Infopass om programmet och 

kurserna.

Freds- och konfliktvetenskap, 

Statsvetenskap

Infopass om kurserna.

Genusvetenskap

Infopass om  

programmet och kurserna.

Strategisk kommunikation, 

och 

Strategisk kommunikation 

och digitala medier

Infopass om programmen.

Beteendevetenskap, HR och 

Psykologi

Infopass om programmen och 

kurserna.

10.15 
– 

11.00

11.15 
– 

12.00

Socionomprogrammet

Infopass om programmet.

Freds- och konfliktvetenskap, 

Politices kandidatprogrammet

Infopass om programmen.

Samhällsplanering,  

Samhällsgeografi,  

Humanekologi och  

Utvecklingsstudier

Infopass om programmen och 

kurserna.

Service managemenet (olika 

inriktningar), och Logistics 

service management

Infopass om programmen.

Sociologi och  

Socialantropologi

Infopass om programmen och 

kurserna.

11.15
–

12.00

12.15 
– 

13.00

Psykologprogrammet

Infopass om programmet.

Underrättelseanalys

Infopass om kurserna.

12.15
–

13.00

13.15 
– 

14.00

Kriminologiprogrammet och 

Rättssociologi

Infopass om programmet och 

kurserna.

Freds- och konfliktvetenskap, 

Statsvetenskap

Infopass om kurserna

Genusvetenskap

Infopass om programmet och 

kurserna.

Service management (olika 

inriktningar), och Logistics 

service management

Infopass om programmen.

Beteendevetenskap, HR och 

Psykologi

Infopass om programmen och 

kurserna.

13.15
–

14.00

14.15 
– 

15.00

Socionomprogrammet

Infopass om programmet.

Freds- och konfliktvetenskap, 

Politices kandidatprogrammet

Infopass om programmen.

Samhällsplanering,  

Samhällsgeografi,  

Humanekologi och  

Utvecklingsstudier

Infopass om  

programmen och kurserna.

Sociologi och  

Socialantropologi

Infopass om programmen och 

kurserna.

14.15
–

15.00
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Humaniora och teologi Juridik
Hus LUX Juridicum Hus

Sal LUX:B152 LUX:B251 LUX:C126
LUX:C148  

(Foajé norra entrén)
Pufendorfsalen Sal

Adress Helgonavägen 3 Lilla Gråbrödersgatan 3C Adress

9.15 
– 

10.00

Kommunikation och medier

• Medier • Kommunikation

• Retorik • Journalistik

• Mediehistoria

Antika språk

• Språket i antika texter • Latin

• Antik grekiska • Bibelhebreiska

• Nytestamentlig grekiska

INFOTORG

Kom förbi och prata med våra 

studenter och studie- och 

karriärvägledare. De kan svara 

på allt från fristående kurser 

och program till praktik, jobb, 

engagemang under 

studierna och våra 

internationella möjligheter.

9.15
–

10.00

10.15 
– 

11.00

Arkeologi och antikens kultur

• Arkeologi 

• Antikens kultur och samhällsliv

• Historisk arkeologi 

• Historisk osteologi

• Litteraturvetenskap

• Bokhistoria 

• Förlag- och bokmarknads-

kunskap

Nybörjarspråk

• Kinesiska • Japanska • Ryska 

• Arabiska • Modern hebreiska 

• Nygrekiska • Jiddisch • Ukrainska

• Tolkutbildning • Modersmål

Juristprogrammet

Informationspass om  

juristprogrammet med  

våra studentambassadörer.

10.15
–

11.00

11.15 
– 

12.00

Religionsvetenskap och teologi

• Bibelvetenskap

• Kyrko- och missionsstudier

• Tros- och 

livsåskådningsvetenskap

• Religionshistoria

• Intermediala studier

• Digitala kulturer

• Etnologi

Moderna språk i Europa

• Engelska • Franska

• Spanska • Tyska • Italienska 

• Rumänska • Ryska

• Europastudier

11.15
–

12.00

12.15 
– 

13.00

12.15
–

13.00

13.15 
– 

14.00

Mänskliga rättigheter

• Mellanösternstudier

• Historia

• Idé- och lärdomshistoria

• Öst- och Sydöstasienstudier

Språkvetenskap och nordiska 

språk

• Svenska • Lingvistik

• Språkkonsult • Översättare

Juristprogrammet

Informationspass om  

juristprogrammet med  

våra studentambassadörer.

13.15
–

14.00

14.15 
– 

15.00

Filosofi

• Praktisk filosofi 

• Teoretisk filosofi

• PPE programmet 

• Introduktionstermin

• Filmvetenskap 

• Musikvetenskap

• Modevetenskap 

• Konsthistoria och visuella studier

Ämneslärare 

• Språk • Matte • Fysik

• Religion • Historia

• Utbildningsvetenskap

Rundvandring

Rundvandring på Juridiska fakulteten 

med våra studentambassadörer.

OBS! Samling utanför receptionen,  

Lilla Gråbrödersgatan 4.

14.15
–

15.00
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Naturvetenskap
Hus Astronomihuset Hus

Sal Entrén Lundmarksalen Sal Andromeda Sal Cassiopeia Sal

Adress Sölvegatan 27 Adress

9.15 
– 

10.00

Infocenter

Studenter och studievägledare finns 

på plats för att besvara dina frågor.

Naturvetares arbetsmarknad

Infopass om naturvetares 

arbetsmarknad.

Naturvetenskap eller teknik?

Infopass om upplägget på våra 

utbildningar och skillnader mellan 

naturvetenskap och teknik.

9.15
–

10.00

10.15 
– 

11.00

Infocenter

Studenter och studievägledare finns 

på plats för att besvara dina frågor.

Astronomi, Fysik, Matematik, 

Teoretisk fysik och  

Sjukhusfysikerutbildningen

Infopass om programmen.

Biologi, Kemi och  

Molekylärbiologi

Infopass om programmen.

Miljövetenskap, Miljö- och 

hälsoskydd, Naturgeografi och 

ekosystemvetenskap, Geologi

Infopass om programmen.

10.15
–

11.00

11.15 
– 

12.00

Infocenter

Studenter och studievägledare finns 

på plats för att besvara dina frågor.

Astronomi, Fysik, Matematik, 

Teoretisk fysik och  

Sjukhusfysikerutbildningen

Infopass om programmen.

Biologi, Kemi och  

Molekylärbiologi

Infopass om programmen.

Miljövetenskap, Miljö- och 

hälsoskydd, Naturgeografi och 

ekosystemvetenskap, Geologi

Infopass om programmen.

11.15
–

12.00

12.15 
– 

13.00

Frågestund och rundtur

Studenter och studievägledare finns 

på plats för att besvara dina frågor. 

Rundtur med våra  

studentambassadörer.

12.15
–

13.00

13.15 
– 

14.00

13.15
–

14.00

14.15 
– 

15.00

14.15
–

15.00
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Lunds Tekniska Högskola
Hus Kårhuset Hus

Sal Foajén Hörsalen Sal Hollywood Sal

Adress John Ericssons väg 3 Adress

9.15 
– 

10.00

Studie- och karriärvägledningen svarar 

på dina frågor tillsammans med LTH:s 

studenter.

9.15
–

10.00

10.15 
– 

11.00

Studie- och karriärvägledningen svarar 

på dina frågor tillsammans med LTH:s 

studenter.

Vad gör en ingenjör?

Infopass om LTH:s ingenjörsprogram.

10.15
–

11.00

11.15 
– 

12.00

Arkitektur och Industridesign

Infopass om programmen.

11.15
–

12.00

12.15 
– 

13.00

Studie- och karriärvägledningen svarar 

på dina frågor tillsammans med LTH:s 

studenter.

12.15
–

13.00

13.15 
– 

14.00

Studie- och karriärvägledningen svarar 

på dina frågor tillsammans med LTH:s 

studenter.

Vad gör en ingenjör?

Infopass om LTH:s ingenjörsprogram.

Vill du bli pilot?

Infopass om Trafikflyghögskolan.

13.15
–

14.00

14.15 
– 

15.00
Studenter berättar om sina utbildningar.

14.15
–

15.00
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Medicin och vård
Hus Genetikhuset Hus

Sal Aulan Utanför Aulan Sal

Adress Sölvegatan 29 Adress

9.15 
– 

10.00

Infopass om alla våra grundprogram

Våra studenter introducerar våra åtta grundprogram samt det 

hälsovetenskapliga basåret.

9.15
–

10.00

10.15 
– 

11.00

Framtidens arbetsmarknad

Hur ser framtidens arbetsmarknad för medicin- och vårdutbildad 

personal ut?

10.15
–

11.00

11.15 
– 

12.00

Sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet

Studenter berättar om hur det är att vara sjuksköterske- eller 

röntgensjuksköterskestudent hos oss.

Studenter och studievägledare finns på plats både före och 

efter infopasset för att svara på frågor.

11.15
–

12.00

12.15 
– 

13.00

Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammet

Studenter berättar om hur det är att vara arbetsterapeut- eller 

fysioterapeutstudent hos oss.

Studenter och studievägledare finns på plats både före och 

efter infopasset för att svara på frågor.

12.15
–

13.00

13.15 
– 

14.00

Audionom- och logopedprogrammet

Studenter berättar om hur det är att vara audionom- eller 

logopedstudent hos oss.

Studenter och studievägledare finns på plats både före och 

efter infopasset för att svara på frågor.

13.15
–

14.00

14.15 
– 

15.00

Biomedicin- och läkarprogrammet

Studenter berättar om hur det är att vara biomedicin- eller 

läkarstudent hos oss.

Studenter och studievägledare finns på plats både före och 

efter infopasset för att svara på frågor.

14.15
–

15.00
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Anteckningar



15INSPIRATIONSDAGARNA 8–9 NOVEMBER 2022

Utvärdering

VAD TYCKTE DU OM DAGEN?
DIN ÅSIKT ÄR VIKTIG FÖR OSS!

Att svara på enkäten tar ungefär två minuter och du kan 
göra det direkt från din mobiltelefon.

Svarar du på enkäten och anger din e-postadress deltar du i 
utlottningen av biobiljetter. Vinnarna kontaktas på angiven e-postadress.

SVARA SENAST 23 NOVEMBER



Välkommen tillbaka!

ÖPPET HUS
DEN 19 MARS 2023

LÄS MER PÅ LU.SE/OPPETHUS

www.lu.se/inspirationsdagarna

LUNDS UNIVERSITET 

Box 117

221 00 Lund

Tel 046-222 00 00
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