Guide till ditt studentliv
LUNDS UNIVERSITET

Hej lundastudent!
Välkommen till Lunds universitet och dess fantastiska studentliv! Som lundastudent finns
det massor att lära sig och göra. Nedan följer lite information som kan underlätta början
på din studietid, både i föreläsningssalen och utanför.
BOSTAD
Att leta efter en bostad kan vara lite klurigt men det finns några
tips för att hitta i den lundensiska bostadsdjungeln.
1. Bli medlem i Studentlund och få tillgång till AF Bostäders
bostadskö för studenter
2. Lägg upp en annons på BoPoolen.nu, en andrahandsförmedling av bostäder som drivs av studentkårerna vid Lunds
universitet.
3. Hör av dig till studentnationerna, de har bostäder som du
kan söka genom att kontakta respektive husförman via deras
hemsidor.
4. Om det visar sig vara svårt att hitta en bostad så ge inte
upp hoppet utan sök även i kringliggande orter utanför Lund.
Försök att hitta en tillfällig bostad och ta upp letandet igen när
du är på plats.

STÖD
I anslutning till studierna finns det stöd för studenter med
behov genom universitetets stödfunktioner. Det finns bland
annat:
Allmän studievägledning, dit du kan vända dig med allmänna frågor om studier som till exempel ditt val av studier,
om du har frågor om ansökan eller vill veta vilka yrkesområden
du kan jobba med när du är klar.
Studieverkstaden, dit du kan vända dig för att förbättra din
studieteknik. Studieverkstaden arrangerar bland annat

skrivarstuga och har behjälplig personal som till exempel språkkonsulter
Pedagogiskt stöd, riktar sig till dig med en funktionsvariation och som kan behöva extra hjälp. Bland annat finns det
mentorer, talsyntes, anteckningsstöd, läs- och skrivutredning,
med mera.
Studenthälsan inriktar sig på problem som kan uppstå i
samband med studier och studentlivet, till exempel stress och
ångest. Studenthälsan erbjuder bland annat föreläsningar och
individuella samtal.
Det finns också ett studentombud och en doktorandombudsman anställda av Lunds universitets studentkårer och
Lunds doktorandkår. Till dem kan du vända dig om du blivit
felbe handlad i samband med din utbildning, eller behöver
rådgivning i frågor som rör dina rättigheter som student och
doktorand.

RÄTTIGHETER
Vid Lunds Universitet finns en rättighetslista som beskriver vilka
rättigheter du som student har gentemot universitetet under
din studietid. I den står bland annat när tentaresultat ska vara
inrapporterade. Rättighetslistan är ett bra dokument att ha
nära till hands.

STUDENTKÅR
En studentkår är en organisation som drivs av studenter vars
syfte är att bevaka utbildningen. I Lund finns en studentkår för
varje fakultet, samt en kår för doktorander utöver de
doktorander som är verksamma på Lunds tekniska högskola.
Om du studerar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan du
vända dig till Samhällsvetarkåren med frågor som rör din utbildning. Genom din studentkår kan du engagera dig i många
olika typer av verksamheter, samt bli studentrepresentant och
hjälpa till att förbättra studiesituationen för studenterna vid
din fakultet. Kontakta din studentkår via www.samvetet.org
Studentkårerna samlas i Lunds universitets studentkårer som
tillsätter representanter på universitetsnivå.

STUDENTLUND
Studentlund är ett medlemskap som består av de så
kallade ”tre benen” som utgörs av studentnationer, Akademiska Föreningen och alla studentkårer vid Lunds universitet förutom Teknologkåren och Lunds doktorandkår. Detta
medlemskap är inte bara det enda i sitt slag, utan en av de
starkast bidragande faktorerna till att nya studenter fortsätter
att vallfärda till Lund varje termin. Studentlund ger dig många
möjligheter att utveckla dig själv och att få värdefulla kunskaper
och erfarenheter även utanför föreläsningssalarna.
Studentlundsmedlemskapet ger dig tillgång till allt det som
gör Lund till en fantastisk stad att studera i: social gemenskap
och kulturella evenemang samt möjligheten att ställa dig i
studentbostadskö hos AF Bostäder och knyta kontakter med
arbetsmarknaden. Medlemskapet i Studentlund gör dig till

medlem i en nation, din kår samt Akademiska Föreningen. Ett
medlemskap - hela studentlivet.
Följ Studentlund på Facebook och Instagram eller läs mer om
medlemskapet på hemsidan.
MEDLEMSKAP I STUDENTLUND
För att bli medlem i Studentlund registrerar du dig på
studentlund.se med din antagningskod. För frågor om
studentlundsmedlemskapet kontakta din kår eller en nation.
Är du redan medlem men behöver byta kår eller nation, tänk
då på att byta innan du betalar ditt medlemskap. Kontakta då
den kår eller den nation du vill byta till.
Teknologkåren, Doktorandkåren och Smålands nation ingår
inte i Studentlundssamarbetet. För att bli medlem i någon av
dessa organisationer kan du vända dig direkt till dem. Du kan
också välja att ha dubbla medlemskap och vara medlem i både
Studentlund och till exempel Teknologkåren. Även som student
på en utbildning vid Campus Helsingborg, Konstnärliga
fakulteten i Malmö eller läser en utbildning på distans går det
att teckna medlemskap hos Studentlund.
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www.lu.se/studera/livet-som-student
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