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En hjälpande hand

Behöver du hjälp idag? Då är du välkommen att besöka oss i infotältet som          
ligger vid LUX på Helgonavägen 3. Där står vi redo att besvara alla dina frågor! 

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

LUX
Här finns centrum för teologi och religionsvetenskap, 
Institutionen för kulturvetenskaper, Institutionen för 
arkeologi och antikens historia, Historiska institutio-
nen samt Filosofiska institutionen.  

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

BMC
Biomedicinskt centrum. Här arbetar man med högkva-
litativ experimentell medicinsk forskning med klinisk 
inriktning.

INSTITUTION
Är den primära arbetsplatsen för studenter, forskare, 
lärare med flera. Vid institutionen bedrivs utbildning 
och forskning inom ett enda eller flera närbesläktade 
ämnen, till exempel Institutionen för reglerteknik.

STUDENTAMBASSADÖR
Studentamassadörerena 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!

BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR SOM DU KAN MÖTA I BROSCHYREN OCH PÅ UNIVERSITETET 
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Välkommen till Lunds universitets Inspirationsdagar! 

Hej och varmt välkommen till en fullspäckad inspirationsdag. Idag kommer du få smakprov på alla de kurser och program som Lunds 
universitet har att erbjuda. 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 programmet hittar du även lite information om våra olika fakulteter. När du bestämt vilka fakulteter
du vill veta mer om bör du kolla upp vilken av de olika föreläsningarna du vill gå på. Alla fakulteter finns i olika byggna-
der, och för att du så enkelt som möjligt ska kunna hitta till de olika föreläsningarna har vi gett samtliga fakulteter en egen 
färg, dessa kan du se på nästa sida. Håll även utkik efter pilar och affischer som finns utplacerade just för att underlätta för dig.  

BUSS TILL OCH FRÅN FÖRELÄSNINGARNA
För mer detaljerad information se www.skanetrafiken.se

INFORMATIONSTÄLT OCH GUIDER
Informationstält finns utplacerat vid LUX (se kartan på sida 5). 
Där finns studentguider som kan svara på frågor och guida dig 
rätt till fakulteter och föreläsningar. Utmed området finns fler 
studentguider i gula reflexvästar som kan hjälpa dig. 

LUX/BMC: Från Lund C tar du dig till LUX och SOL med den 
gröna stadsbussen nr 1 och hoppar av på ”Sölvegatan”. För att 
komma till BMC och Astronomihuset hoppar du av vid nästa 
station ”Fysiologen”. 

LTH/Naturvetenskap: Från Lund C tar du dig till norra cam-
pusområdet med de gröna stadsbussarna nr 6 eller nr 20. 
Hållplatsen du hoppar av på  heter ”Lund LTH”. Vill du ta en 
promenad tar det ungefär 20 minuter från Lund C.

Ekonomihögskolan: Från Lund C till Ekonomihögskolan kan 
du välja de gröna stadsbussarna nr 1 eller 6. Hållplatsen du 
hoppar av på heter ”Warholms väg”. 

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

SVARA PÅ VÅR ENKÄT OCH VINN EN POWERBANK
På www.lu.se/inspirationsdagarna-enkat kan du fylla i en  
enkät om Inspirationsdagarna 2017. Det går supersnabbt och 
du som fyller i enkäten deltar i utlottningen av en powerbank!  
Fyll i den senast 13 november.
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Adress och info om våra föreläsningspass

ALLMÄNNA PASS 
Helgonavägen 3 (LUX)

John Ericssons väg 3 (Kårhuset) 
Sölvegatan 29B (Genetikhuset, Pedagogiskt stöd)

EKONOMIHÖGSKOLAN
Tycho Brahes väg 1

HUMANISTISKA & TEOLOGISKA FAKULTETERNA
Helgonavägen 3 (LUX)

JURIDISKA FAKULTETEN
Lilla gråbrödersgatan 4 (Juridicum)

LTH - LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
John Ericssons väg 1 (Vattenhallen)

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
Sölvegatan 27 (Astronomihuset)

MEDICINSKA FAKULTETEN
Sölvegatan 19 (BMC)

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

På LUX berättar humanister om allt från kurser i exotiska språk, 
media- och kommunikation, 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 funderar på att bli präst.

Vill du läsa juridik, påbörja drömmen om att bli domare eller 
titta närmare på utbudet av fristående distanskurser? Då ska 
du besöka Juridiska fakultetens pass som ger ett smakprov på 
allt du kan studera på Juridicum. 

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

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. Du kan också följa med på 
en rundtur där du får möjlighet att se våra studiemiljöer och ta 
del av spännande demonstrationer och experiment.

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 (sjukgymnast)? Då är
Biomedicinskt centrum (BMC) platsen för dig under
Inspirationsdagarna. Här möter du studenter från alla utbild-
ningsprogrammen inom medicin och vård och får uppleva din
framtida studiemiljö.

Hur går det till att studera i Lund? Är jag behörig? Vad är
meritpoäng? 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.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
Paradisgatan 5 (Eden)

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



5INSPIRATIONSDAGARNA 7–8 NOVEMBER 2017

1. Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 3 C

2. Eden, Paradisgatan 5, Hus H 

3. Infotält, Helgonavägen 3

4. LUX, Helgonavägen 3

5. BMC, Sölvegatan 19

6. Astronomihuset, Sölvegatan 27

7. Genetikhuset, Sölvegatan 29

8. Vattenhallen, John Ericssons väg 1

9. Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1

10. Kårhuset, John Ericssons väg 3 
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Allmänna pass Ekonomihögskolan
Hus Kårhuset LUX Genetikhuset Ekonomihögskolan Hus

Sal Kårhusets aula LUX Hörsal Sal 306 Crafoordsalen Tegstamsalen Ljusgården EC1 Sal

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

9.15
-

10.00

Studera i Lund

Infopass med studieväg-

ledare och studenter om 

antagning, behörighet 

och studier.

Studera i Lund

Infopass med studieväg-

ledare och studenter om 

antagning, behörighet 

och studier.

9.15
-

10.00

10.15
-

11.00

Studera i Lund

Infopass med studieväg-

ledare och studenter om 

antagning, behörighet 

och studier.

10.30–11.15

Program på grundnivå

Infopass om program, 

kurser och studentliv.

Mellan 10–14

Lounge i Ljusgården

Kom förbi och prata  

med oss!

10.15
-

11.00

11.15
-

12.00

Utlandsstudier  

Infopass om möjligheten 

att studera utomlands

Studera med dyslexi 

eller annan 

funktionsnedsättning

Pedagogiskt stöd

Mellan 10–14

Lounge i Ljusgården

Kom förbi och prata  

med oss!

11.15
-

12.00

12.15
-

13.00

Ämnen och fristående 

kurser

Infopass om ekonomisk 

historia, företagseko-

nomi, handelsrätt, 

informatik, nationaleko-

nomi och statistik

Mellan 10–14

Lounge i Ljusgården

Kom förbi och prata  

med oss!

12.15
-

13.00

13.15
-

14.00

Lundaekonomernas  

studentkår 

Infopass om hur kåren jobbar 

för att din studietid ska bli så 

bra som möjligt 

Mellan 10–14

Lounge i Ljusgården

Kom förbi och prata  

med oss!

13.15
-

14.00

11.30–12.00  

Utlandsstudier och 

karriär

Infopass om utlands-

studier och karriär
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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 Paradisgatan 5 Hus H Adress

9.15
-

10.00

Psykologprogrammet

Infopass om programmet

Personal- och arbetsliv                                   

& Pedagogik 

Infopass om program och kurser

9.15
-

10.00

10.15
-

11.00

Kriminologiprogrammet            

& Rättssociologi 

Infopass om program och kurser

Freds- och konfliktvetenskap  

& Statsvetenskap

Infopass om kurserna

Genusvetenskap 

Infopass om program 

och kurser

Strategisk kommunikation  

&  

Strategisk kommunikation och 

digitala medier

Infopass om program

Beteendevetenskap &                                            

Psykologi  

Infopass om program och 

kurser

10.15
-

11.00

11.15
-

12.00

Socionomprogrammet

Infopass om programmet

Freds- och konfliktvetenskap 

och Politices kandidat 

Infopass om programmen

Samhällsplanering,  

Samhällsgeografi,

Humanekologi och 

Utvecklingsstudier

Infopass om program och 

kurser

Service management,          

Logistics service management                                     

& Equality and diversity 

management     

Infopass om program

Sociologi & Socialantropologi 

Infopass om kurserna

11.15
-

12.00

12.15
-

13.00

Psykologprogrammet

Infopass om programmet

12.15
-

13.00

13.15
-

14.00

Kriminologiprogrammet            

& Rättssociologi 

Infopass om program och kurser

Freds- och konfliktvetenskap  

& Statsvetenskap

Infopass om kurserna

Genusvetenskap 

Infopass om program 

och kurser

Service management,          

Logistics service management                                     

& Equality and diversity 

management  

Infopass om programmen

Beteendevetenskap &                                            

Psykologi  

Infopass om program och 

kurser

13.15
-

14.00

14.15
-

15.00

Socionomprogrammet

Infopass om programmet

Freds- och konfliktvetenskap 

och Politices kandidat          

Infopass om programmen

Samhällsplanering,  

Samhällsgeografi,

Humanekologi och 

Utvecklingsstudier

Infopass om program och 

kurser

Personal- och arbetsliv                                   

& Pedagogik 

Infopass om program  

och kurser

14.15
-

15.00
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Humaniora och teologi Juridik
Hus LUX Tryckeriet Hus

Sal LUX:B129 LUX:B152 LUX:B237 LUX:C126 Pufendorfsalen Sal

Adress Helgonavägen 3 Lilla gråbrödersgatan 3 Adress

9.15
-

10.00

Arkeologi och 

Antikens historia

Infopass om program  

och kurser

Jiddisch, Hebreiska,  

Arabiska, Latin, Syriska och 

Mellanösternkunskap

Infopass om program  

och kurser

Media- och kommunikations-

vetenskap, Mediehistoria, 

Retorik, Journalistik

Infopass om program och 

kurser

9.15
-

10.00

10.15
-

11.00

Om utlandsstudier och 

arbetsmarknad för 

humanister

Infopass

Förlags- och bokmarknads- 

kunskap, Etnologi,  

Intermediala studier

Infopass om program och kurser

Ämneslärarutbildningen

Infopass om program

10.15
-

11.00

11.15
-

12.00

Svenska, Språkkonsult 

och översättare, Danska, 

Isländska och Lingvistik 

Infopass om program  

och kurser

Religionsvetenskap och teologi

Infopass om program  

och kurser

Historia, Idé- och  

lärdomshistoria och 

Bokhistoria

Infopass om program och 

kurser

Kandidatprogram i Europa-

studier; Engelska, Spanska, 

Franska, Tyska och Italienska

Infopass om program och 

kurser

Juristprogrammet

Infopass och rundvandring med  

studentambassadörer

11.15
-

12.00

12.15
-

13.00

 
12.15

-
13.00

13.15
-

14.00

Kandidatprogram i 

modevetenskap,  

Kandidatprogram i 

digitala kulturer 

Infopass om program  

Öst- och centraleuropakunskap, 

Rumänska, Ryska 

Infopass om program och kurser

Japanska och Kinesiska  

Infopass om program  

och  kurser 

Filmvetenskap, Litteratur-

vetenskap, Musikvetenskap, 

Konsthistoria och  

visuella studier 

Infopass om program  

Juristprogrammet

Infopass och rundvandring med  

studentambassadörer

13.15
-

14.00

14.15
-

15.00

Praktisk filosofi,  

Teoretisk filosofi och PPE

Infopass om program och 

kurser

Mänskliga rättigheter

Infopass om program

14.15
-

15.00
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Lunds Tekniska Högskola
Hus Vattenhallen Science Center Hus

Sal Stora Scenen Digiwallrummet Vattenhallen Sal

Adress John Ericssons väg 1 Adress

9.15
-

10.00

9.15
-

10.00

10.15
-

11.00

Är en ingenjörsutbildning något för mig? 

Vad gör en Ingenjör? 

Infopass om 

ingenjörsutbildningar

10.15
-

11.00

11.15
-

12.00

Arkitektur & Industridesign

Infopass om programmen

med efterföljande frivillig rund-

vandring när föreläsningen är slut
Frågestund med studenter samt studie-och  

karriärvägledare vid LTH

 

Ställ frågor till studie- och karriärvägledare samt 

studenter angående LTHs olika utbildningar

11.15
-

12.00

12.15
-

13.00

Experimentstation & Utställningar 

Passa på att besöka Vattenhallens olika  

utställningar och experimentstationer

12.15
-

13.00

13.15
-

14.00

Är en ingenjörsutbildning något för mig? 

Vad gör en Ingenjör? 

Infopass om 

ingenjörsutbildningar

13.15
-

14.00

14.15
-

15.00

Frågestund med studenter samt studie-och  

karriärvägledare vid LTH

 

Ställ frågor till studie- och karriärvägledare samt 

studenter angående LTHs olika utbildningar

Experimentstation & Utställningar

 

Passa på att besöka Vattenhallens olika 

utställningar och 

experimentstationer

14.15
-

15.00
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Naturvetenskap
Hus Astronomihuset Hus

Sal Entrén Lundmarksalen Cassiopeia Andromeda Sal

Adress Sölvegatan 27 Adress

9.15
-

10.00

Infocenter:  

Studenter och studievägledare 

finns på plats och svarar på  

dina frågor. 

9.15
-

10.00

10.15
-

11.00

Infocenter:  

Studenter och studievägledare 

finns på plats och svarar på  

dina frågor. 

Biologi, Kemi, Miljövetenskap, Miljö- och 

hälsoskydd, Molekylärbiologi 

Infopass om utbildningarna

Astronomi, Fysik, Matematik, Meteorologi,  

Teoretisk fysik och Sjukhusfysikerutbildningen   

Infopass om utbildningarna

10.15
-

11.00

11.15
-

12.00

Infocenter:  

Studenter och studievägledare 

finns på plats och svarar på  

dina frågor. 

Biologi, Kemi, Miljövetenskap, Miljö- och 

hälsoskydd, Molekylärbiologi 

Infopass om utbildningarna

Geologi, Naturgeografi och  

ekosystemvetenskap

Infopass om utbildningarna

Astronomi, Fysik, Matematik, 

Meteorologi, Teoretisk fysik och 

Sjukhusfysikerutbildningen 

Infopass om utbildningarna

11.15
-

12.00

12.15
-

13.00

Infocenter:  

Studenter och studievägledare 

finns på plats och svarar på  

dina frågor. 

Guidad rundtur – SAMLING I ENTRÉN 

Följ med i våra studiemiljöer och ta del av spännande demonstrationer och experiment.   

Tur 1. Biologi, Kemi, Miljövetenskap, Miljö- och hälsoskydd, Molekylärbiologi

Tur 2. Geologi, Naturgeografi och ekosystemvetenskap

Tur 3: Astronomi, Fysik, Meteorologi, Sjukhusfysik, Teoretisk fysik

12.15
-

13.00

13.15
-

14.00

Infocenter:  

Studenter och studievägledare 

finns på plats och svarar på  

dina frågor. 

Vad kan du bli? 

Infopass om naturvetares arbetsmarknad 

 med besök från tidigare studenter.

Naturvetenskap eller teknik? 

Information om upplägget på våra utbildningar och skillnader  

mellan naturvetenskap och teknik.

13.15
-

14.00

14.15
-

15.00

Experimentstation & Utställningar
Passa på att besöka Vattenhallens olika utställningar och experimentstationer   

OBS! Vattenhallen ligger på John Ericssons väg 1

14.15
-

15.00

Vattenhallen Science Center
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Medicin och vård
Hus BMC Hus

Sal Foajén Grubbsalen GK-salen Fernströmssalen Sal

Adress Sölvegatan 19 Adress

9.15
-

10.00

Fråga våra studenter! 

Studentambassadörer

på plats

Medicin & vård

Kort info om alla programmen

9.15
-

10.00

10.15
-

11.00

Fråga våra studenter! 

Studentambassadörer

på plats

Arbetsterapeut & 

Fysioterapeutprogrammet 

 (sjukgymnast) 

Infopass om programmen

Röntgen & sjuksköterskeprogrammet

Infopass om programmen 
Biomedicin & läkarprogrammet

Infopass om programmen

10.15
-

11.00

11.15
-

12.00

Fråga våra studenter! 

Studentambassadörer

på plats

Rundtur på BMC, samling utanför 

huvudingången

 Medicin & vård

Kort info om alla programmen

 Audionom & logopedprogrammet  

Infopass om programmen

Internationella möjligheter

Info om sommarkurs/utbyte, CIM och 

IFMSA (studenter, internationella 

avdelningen)

11.15
-

12.00

12.15
-

13.00

Fråga våra studenter! 

Studentambassadörer

på plats

12.15
-

13.00

13.15
-

14.00

Fråga våra studenter! 

Studentambassadörer

på plats

Inspirationsföreläsning 

Charlotte Erlanson-Albertsson om mat 

och studier

Medicin & vård

Infopass om alla programmen 
13.15

-
14.00

14.15
-

15.00

Fråga våra studenter! 

Studentambassadörer

på plats

Röntgen & sjuksköterskeprogrammet

Infopass om programmen 

Biomedicin & läkarprogrammet

Infopass om programmen

14.15
-

15.00



Du som svarar på vår enkät om Inspirationsdagarna är med 
och deltar i årets tävling där du kan vinna en powerbank. 
Att svara på enkäten tar ungefär två minuter och du kan 
göra det direkt från din mobiltelefon, dator eller surfplatta. 

HÄR HITTAR DU ENKÄTEN:
www.lu.se/inspirationsdagarna-enkat

SVARA MELLAN 7 NOVEMBER OCH 13 NOVEMBER 
Vinnarna kontaktas via e-post.

LUNDS UNIVERSITET 

Box 117

221 00 Lund

Tel 046-222 00 00

www.lu.se

WWW.LU.SE/INSPIRATIONSDAGARNA

INSTAGRAM | LUNDSUNIVERSITET

SNAPCHAT | LUNDASTUDENT

BLOGG | LUNDASTUDENT.BLOGG.LU.SE

Tävla och vinn en powerbank!


