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1. Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 3 C

2. Eden, Paradisgatan 5, Hus H 

3. LUX, Helgonavägen 3 

4. Geocentrum II, Sölvegatan 12

5. Fysiska institutionen, Sölvegatan 14

6. BMC, Sölvegatan 19

7. Astronomihuset, Sölvegatan 27

8. Genetikhuset, Sölvegatan 29

9. Ekologihuset, Sölvegatan 37 

10. LTH, Kårhuset, John Ericssons väg 3

11. Studiecentrum, John Ericssons väg 4

12. Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1

M = Mat (fik eller restaurang, ungefärligt läge)
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Välkommen till Lunds universitets Inspirationsdagar!

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

I år har vi valt att ge alla ämnesområden en specifik färg för att 
hjälpa dig hitta till rätt fakultet och föreläsning. Håll utkik efter 
pilar, planscher och trottoarpratare med ditt favoritämnes färg 
så hittar du rätt snabbt och lätt. Mer info på sid 4-9.

BUSS TILL OCH fRåN föRELäSNINgaRNa
LTH: Från Lund C tar du dig till Lunds Tekniska Högskola med 
stadsbuss nr 6 eller 20 alternativt Regionbuss 166 eller 169. 
Vill du promenera tar det ungefär 20 minuter från stationen till 
LTH. Väl framme vid LTH Kårhuset kommer guider att hjälpa dig 
hitta till rätt föreläsning. 

Ekonomihögskolan: Från Lund C till Ekonomihögskolan kan 
du välja stadsbuss nr 1 eller 6. Hållplatsen du hoppar av på he-
ter ”Warholms väg”. Det går också bra att gå från LTH Kårhuset 
till Ekonomihögskolan.

INfORMaTIONSTäLT OCH gUIDER
Informationstält finns utplacerade på två ställen, ett vid Kår-
huset och ett vid LUX, (se kartan till vänster). I tälten finns 
studentambassadörer för att svara på allmänna frågor och 
guida dig rätt till fakulteter och föreläsningar. 

DagS föR LUNCH
På kartan till vänster finns prisvärda lunch- och fikaställen ut-
markerade med ett M. Ta en titt och se vilket ställe som ligger 
närmast någon av dina favoritföreläsningar.

appEN LU INfO
Lunds universitet har även en app, ”LU info” där du hittar 
kartan och annan nyttig information om Inspirationsdagarna. 

SVaRa på VåR ENkäT - VINN BIOBILjETTER!
Längst bak i programmet hittar du länken till en enkät om 
Inspirationsdagarna 2014. Din åsikt betyder mycket och vi blir 
jätteglada om du svarar på frågorna. Deltar du i enkäten är du 
dessutom med i utlottningen av biobiljetter.

Omslag: Charlotte Carlberg Bärg | Tryckår 2014
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Kort info om våra föreläsningspass

aLLMäNNa paSS - VIT
Hur går det till att studera i Lund? Är jag behörig? Vad är merit-
poäng? Vilket stöd finns att få för mig med funktionsnedsätt-
ning? Detta och mycket mer får du reda på under de allmänna 
passen. Dessutom kommer experterna från Studentlund och 
berättar om livet som Lundastudent. 

EkONOMIHögSkOLaN - gRöN
På Ekonomihögskolan kan du gå på våra infopass för att lära 
dig mer om Ekonomie kandidatprogrammet och Systemveten-
skapliga kandidatprogrammet. I anslutning till passen kan du 
även prata med studenter och studievägledare, eller varför inte 
följa med representanter från vår studentkår Lundaekonomerna 
på en rundtur på skolan? 

SaMHäLLSVETENSkapLIga fakULTETEN - ROSa
Samhällsvetenskapliga fakulteten har ett brett utbud av pro-
gram och kurser inom samhälls- och beteendevetenskap. Vad 
sägs om t.ex. freds- och konfliktvetenskap, journalistik, genus-
vetenskap, kriminologi eller strategisk kommunikation? 

HUMaNISTISka & TEOLOgISka fakULTETERNa - BLå
På nybyggda LUX berättar humanister om allt från kurser 
i exotiska språk till program om mänskliga rättigheter och 
Europastudier. Här finns även teologer på plats för att ge ett 
smakprov till dig som är nyfiken på att läsa religionsvetenskap 
eller vill bli präst.

jURIDISka fakULTETEN - gRå
Vill du läsa juridik, påbörja drömmen om att bli domare eller 
bara läsa en kurs i affärsjuridik? Då ska du besöka juridiska 
fakultetens pass som ger ett smakprov på allt du kan studera 
på Juridicum.

LTH - LUNDS TEkNISka HögSkOLa - MaRIN
På LTH finns det många utbildningar att välja mellan t ex ingen-
jörsutbildningar, arkitektur, industridesign och pilotutbildning. 
LTH:s mål är alltid att ge dig en utbildning som möter både dina 
och arbetsgivarnas nuvarande och framtida krav. 

NaTURVETENSkapLIga fakULTETEN - SaND
Från molekyler till Vintergatan. Från urtida fossil till framtidens 
miljövård. Och mycket mer. Här kan du läsa de flesta natur-
vetenskapliga ämnen. Under dagen erbjuds infopass om alla 
våra spännande utbildningar. Du kan också hänga med på 
rundturer där du får möjlighet att besöka våra hus och träffa 
lärare och studenter.

MEDICINSka fakULTETEN - BRONS
Drömmer du om att bli läkare? Eller skulle du vilja jobba med 
träning och hälsa som fysioterapeut (sjukgymnast)? Då är Bio-
medicinskt centrum (BMC) platsen för dig under Inspiraionsda-
garna. Här erbjuds även program som logoped, röntgensjuk-
sköterska eller biomedicin samt rundturer i byggnaden av och 
med medicinstudenter. 
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Allmänna pass Ekonomihögskolan
Hus kårhuset LUX genetikhuset Ekonomihögskolan Hus

Sal Kårhusets Aula LUX Hörsal Sal 306 Craafordsalen Ljusgården EC1 Ljusgården EC1 Sal

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

9.00
-

9.45

Studera i Lund

Infopass med studieväg-

ledare om antagning, 

behörighet & studier.

Studera i Lund

Infopass med studieväg-

ledare om antagning, 

behörighet & studier.

9.00
-

9.45

10.00
-

10.45

Livet som 

Lundastudent

Studentlund berättar.

Livet som 

Lundastudent

Studentlund berättar.

att läsa program eller 

fristående kurser vid 

Ekonomihögskolan

Infopass med våra 

studievägledare

fråga våra studenter!

Studentambassadörer 

på plats

Studievägledare 

finns på plats

(mellan 10.45-12.00) 

10.00
-

10.45

11.00
-

11.45

Utlandsstudier 

Infopass om möjligheten 

att studera utomlands

Studera med dyslexi 

eller annan 

funktionsnedsättning

Pedagogiskt stöd

fråga våra studenter!

Studentambassadörer 

på plats

Upptäck 

Ekonomihögskolan

Rundtur med 

Lundaekonomerna 

(ca 30 min)

11.00
-

11.45

12.00
-

12.45

Livet som 

Lundastudent

Studentlund berättar.

fråga våra studenter! 

Studentambassadörer 

på plats

Upptäck 

Ekonomihögskolan

Rundtur med 

Lundaekonomerna 

(ca 30 min)

12.00
-

12.45

13.00
-

13.45

Studera i Lund

Infopass med studieväg-

ledare om antagning, 

behörighet & studier.

fråga våra studenter! 

Studentambassadörer 

på plats

Upptäck 

Ekonomihögskolan

Rundtur med 

Lundaekonomerna 

(ca 30 min)

13.00
-

13.45

14.00
-

14.45

att läsa program eller 

fristående kurser vid 

Ekonomihögskolan

Infopass med våra 

studievägledare

fråga våra studenter! 

Studentambassadörer 

på plats

(fram till klockan 15.00) 

Studievägledare 

finns på plats

(mellan 14.45-15.15)

14.00
-

14.45
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Samhällsvetenskap
Hus Eden Hus

Sal Edens Hörsal Sal 222a & 222b Glasburen Sal 230 Sal 236 Sal 235 Sal

adress Paradisgatan 5 Hus H adress

9.00
-

9.45

psykologprogrammet

Infopass om programmet

9.00
-

9.45

10.00
-

10.45

kriminologiprogrammet

Infopass om programmet

freds- och konflikt-

vetenskap & Statsvetenskap

Infopass om kurserna

Service Management & 

Equality and Diversity 

Management 

Infopass om programmen

 Beteendevetenskap & 

personal- och 

arbetslivsfrågor

Infopass om programmen

genusvetenskap 

Infopass om program 

& kurser

10.00
-

10.45

11.00
-

11.45

Socionomprogrammet

Infopass om programmet

freds- och konfliktvetenskap & 

politices kandidat 

Infopass om programmen

Strategisk kommunikation

Infopass om programmen

 

pedagogik, psykologi, 

Rättssociologi, Socialantro-

pologi & Sociologi

Infopass om kurserna

Samhällsplanering, 

Humanekologi & 

Utvecklingsstudier

Infopass om program & kurser

11.00
-

11.45

12.00
-

12.45

psykologprogrammet

Infopass om programmet

12.00
-

12.45

13.00
-

13.45

kriminologiprogrammet

Infopass om programmet

freds- och konfliktvetenskap & 

politices kandidat 

Infopass om programmen

Service Management & 

Equality and Diversity 

Management 

Infopass om programmen

Beteendevetenskap & 

personal- och 

arbetslivsfrågor

Infopass om programmen

genusvetenskap 

Infopass om program 

& kurser

13.00
-

13.45

14.00
-

14.45

Socionomprogrammet

Infopass om programmet

freds- och konfliktvetenskap & 

politices kandidat 

Infopass om programmen

Strategisk kommunikation

Infopass om programmen

 pedagogik, psykologi, 

Rättssociologi, Socialantro-

pologi & Sociologi

Infopass om kurserna

Samhällsplanering, 

Humanekologi & 

Utvecklingsstudier

Infopass om program & kurser

14.00
-

14.45



7INSPIRATIONSDAGARNA 4-5 NOVEMBER 2014

Humaniora och teologi Juridik
Hus LUX Tryckeriet Hus

Sal sal B240 sal C126 sal B336 sal B352 Pufendorfsalen Sal

adress Helgonavägen 3 Lilla Gråbrödersgatan 3 adress

9.00
-

9.45

Humaniora & Teologi

Swisch - studenter 

presenterar sina ämnen

Mediehistoria, Retorik, 

journalistik & Medie- och 

kommunikationsvetenskap 

Infopass om program och 

kurser

förlags- och bokmarknads-

kunskap, Språkkonsult-

programmet & Svenska

Infopass om program och 

kurser

9.00
-

9.45

10.00
-

10.45

ämneslärarutbildning

Infopass om programmet

filmvetenskap, Litteratur-

vetenskap, Musikvetenskap 

& konsthistoria och visuella 

studier

Infopass om program och 

kurser

kandidatprogrammet i 

Europastudier, öst- och 

centraleuropakunskap, Ryska 

& jiddisch

Infopass om program och 

kurser

10.00
-

10.45

11.00
-

11.45

praktisk filosofi, Teoretisk 

filosofi & kandidatprogrammet 

i praktisk filosofi, politik och 

ekonomi

Infopass om program och 

kurser

Mänskliga rättigheter

Infopass om programmet 

Engelska, franska, 

Italienska, Rumänska, 

Spanska & Tyska

Infopass om program och 

kurser

11.00
-

11.45

12.00
-

12.45

Utlandsstudier & jobb 

Infopass om utlandsstudier och 

arbetslivet för humanister 

och teologer

Humaniora & Teologi

Swisch - studenter 

presenterar sina ämnen

12.00
-

12.45

13.00
-

13.45

Religionsvetenskap & 

Teologi

Infopass om program och 

kurser 

Historia, idé- och lärdoms-

historia & bokhistoria

Infopass om program och 

kurser

arkeologi & antikens kultur- 

och samhällsliv

Infopass om program och 

kurser

juristprogrammet

Infopass om program och 

kurser

13.00
-

13.45

14.00
-

14.45

arabiska, grekiska, 

Hebreiska, Latin & Syriska

Infopass om kurserna

japanska & kinesiska 

Infopass om kurserna

Etnologi, Intermediala studier, 

kulturadministration, 

kandidatprogrammet i mode-

vetenskap & kandidat-

programmet i digitala kulturer

juristprogrammet

Infopass om program och 

kurser

14.00
-

14.45
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Lunds Tekniska Högskola
Hus kårhuset LTH Studiecentrum LTH Hus

Sal Hörsalen Pepparholmen Brunnen Saltholmen Foajé Sal

adress John Ericssons väg 3 John Ericssons väg 4 adress

9.00
-

9.45

Caseutmaning Drop-In 

Testa ett roligt och kreativt  

sätt att studera 

kom och prata med 

studenter och 

studievägledare!

9.00
-

9.45

10.00
-

10.45

Caseutmaning Drop-In 

Testa ett roligt och kreativt  

sätt att studera 

kom och prata med 

studenter och 

studievägledare!

10.00
-

10.45

11.00
-

11.45

Vad gör en ingenjör? 

Infopass om 

ingenjörsutbildningar

arkitektur & 

Industridesign med 

efterföljande rundtur 

Infopass om programmen

Vill du bli pilot? 

Infopass om 

trafikflygarprogrammet

Caseutmaning Drop-In 

Testa ett roligt och kreativt  

sätt att studera 

kom och prata med 

studenter och 

studievägledare!

11.00
-

11.45

12.00
-

12.45

Lunchevent med caseövning 

Testa på ett roligt och 

kreativt sätt att studera

(20 platser)

kom och prata med 

studenter och 

studievägledare!

12.00
-

12.45

13.00
-

13.45

Vill du bli pilot? 

Infopass om 

trafikflygarprogrammet

Caseutmaning Drop-In 

Testa ett roligt och kreativt sätt 

att studera  

kom och prata med 

studenter och 

studievägledare!

13.00
-

13.45

14.00
-

14.45

Vad gör en ingenjör? 

Infopass om 

ingenjörsutbildningar

arkitektur & 

Industridesign 

Infopass om programmen

Caseutmaning Drop-In 

Testa ett roligt och kreativt sätt 

att studera 

kom och prata med 

studenter och 

studievägledare!

(t.o.m. kl 15.00)

14.00
-

14.45
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Naturvetenskap Medicin och vård
Hus astronomihuset BMC Hus

Sal Foajén Lundmarksalen Sal Cassiopeia Foajén Grubbsalen GK-salen Sal

adress Sölvegatan 27 Sölvegatan 19 adress

9.00
-

9.45

kom och prata med 

studenter och 

studievägledare! 

Informationsbord

Biologi, 

Molekylärbiologi & kemi

Infopass om program och 

kurser

fysik (olika inriktningar), 

astronomi, Matematik, 

Meteorologi & 

Sjukhusfysik

Infopass om program och 

kurser 

fråga våra studenter! 

Studentambassadörer

på plats

9.00
-

9.45

10.00
-

10.45

kom och prata med 

studenter och 

studievägledare! 

Informationsbord

 geologi, Naturgeografi 

och ekosystemanalys, 

Miljövetenskap & Miljö- 

och hälsoskydd 

Infopass om program och 

kurser

Biologi, 

Molekylärbiologi & kemi

Infopass om program och 

kurser

fråga våra studenter! 

Studentambassadörer

på plats

Medicin & Vård

Kort info om alla 

programmen 

10.00
-

10.45

11.00
-

11.45

kom och prata med 

studenter och 

studievägledare! 

Informationsbord

 geologi, Naturgeografi 

och ekosystemanalys, 

Miljövetenskap & Miljö- 

och hälsoskydd 

Infopass om program och 

kurser

fysik (olika inriktningar), 

astronomi, Matematik, 

Meteorologi & 

Sjukhusfysik

Infopass om program och 

kurser 

fråga våra studenter! 

Studentambassadörer

på plats

audionom- & 

Logopedprogrammet 

Infopass om programmen 

Biomedicin- & 

Läkarprogrammet 

Infopass om programmen 

 

11.00
-

11.45

12.00
-

12.45

fråga våra studenter! 

Studentambassadörer

på plats

arbetsterapeut- & 

fysioterapeutprogram-

met (sjukgymnast) 

Infopass om programmen

Röntgen- & Sjuk-

sköterskeprogrammet 

Infopass om programmen 

12.00
-

12.45

13.00
-

13.45

Upptäck naturveten-

skapliga fakulteten 

Följ med och se våra 

olika hus. 

fråga våra studenter! 

Studentambassadörer

på plats

Medicin & Vård

Kort info om alla 

programmen 

13.00
-

13.45

14.00
-

14.45

Upptäck naturveten-

skapliga fakulteten 

Följ med och se våra 

olika hus. 

fråga våra studenter! 

Studentambassadörer

på plats

Röntgen- & Sjuk-

sköterskeprogrammet 

Infopass om programmen 

Biomedicin- & 

Läkarprogrammet 

Infopass om programmen 

14.00
-

14.45
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Tävla med dina foton!

Ta en Lundabild under dagen, 
ladda upp den på Instagram med hashtaggen 

#inspirationsdagarna14 
och ta chansen att vinna biobiljetter!

Mer info på www.lu.se/inspirationsdagarna
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WWW.LU.SE/INSPIRATIONSDAGARNA

INSTagRaM | @LUNDUNIVERSITY

app | LU info

WWW.faCEBOOk.COM/LUNDSUNIVERSITET

Insta



LUNDS UNIVERSITET 

Box 117

221 00 Lund

Tel 046-222 00 00

www.lu.se

Scanna QR-koden med din smartphone för att komma till enkäten

Dina åsikter är viktiga för oss!
Svara på vår enkätundersökning och var med i utlottningen om biobiljetter!
Enkäten är öppen från den 4 november till den 30 november. 
Du hittar den på: www.lu.se/inspirationsdagarna-enkat
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