Välkommen till kursen
RÄSA34 Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare 15 hp
Vårtermin 2021

Detta brev går ut till alla som har ansökt och tackat ja till denna kurs. Det betyder att du kan ha en
villkorlig antagning. Detta står i så fall i ditt antagningsbesked. Du har då på dig till kursstart att
styrka din behörighet. Läser du behörighetsgivande kurs HT20 så kan du få dispens att påbörja
RÄSA34 i väntan på rättning av inlämnade uppgifter. Ingen registrering sker i Ladok förrän du är
behörig.
Undervisningen startar med obligatorisk introduktion tisdagen den 19 januari kl 13:0015:00 via ZOOM. Länken finns på Canvas. Kursföreståndare är: Karl Dahlstrand
(karl.dahlstrand@soclaw.lu.se).
Registrering på kursen sker genom webbregistrering (se bifogad lathund). Webbregistreringen är
öppen måndagen den 11 januari till söndagen den 17 januari. OBS! Det går endast att
webbregistrera sig om man är behörig till kursen. Om du har villkor på din antagning måste du
höra av dig till Anette Salling så din behörighet kan kontrolleras när du har fått ditt godkända
resultat. Är du inte behörig sker ingen registrering. Om du redan nu vet med dig att du inte vill/kan
gå kursen VT21 så ber vi dig att höra av dig snarast och även lägga in återbud på antagning.se alt.
avbrott i studentprotalen om du har hunnit registrera dig.
Rättssociologiska institutionen följer Folkhälsomyndighetens och Lunds universitets riktlinjer för
att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19.
En stor del av undervisningen vid Rättssociologiska institutionen kommer att vårterminen 2021
genomföras med hjälp av digitala verktyg (online), och en del av undervisningen kommer att
genomföras på campus i våra lokaler i Lund.
Information och uppdateringar om läget kommer att göras ”Välkommen som student våren 2021”
https://www.soclaw.lu.se/ och i din utbildningsplattform Canvas eller i ditt schema i Time Edit.
Observera: På grund av covid-19 kan vissa ändringar i schema och kursformat göras med kort
varsel. Stort tack för din förståelse. Denna termin kommer föreläsningar och seminarier börja vid
den exakta tidpunkt som anges i schemat (d.v.s. så kallad akademisk kvart kommer inte tillämpas).
Schema och kursplan/litteraturlista finns på Termin 4 Krim-programmet . Det kommer även att
läggas upp på utbildningsportalen Canvas på sidan för RÄSA34 Rättssociologi: Straffrätt för
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samhällsvetare. Inloggning sker med student-inloggning. Under introduktionen den 19 januari
kommer läraren att ta upp hur och i vilken omfattning som litteraturen kommer att behandlas.
Besök gärna våra webbsidor med studentinformation: http://www.soclaw.lu.se/ samt
Kriminologiprogrammets hemsida soclaw.lu.se/krim Löpande information under kursens gång
kommer att läggas upp på Canvas samt att skickas till din mailadress som du har registreras i
studentportalen (kontrollera så du är nåbar på denna mailadress). Titta gärna där innan ni skickar
iväg er fråga via mail eller ringer. Kanske svaret redan finns där.
Avbrott och framtida omregistrering på kursen
Du som inte har möjlighet att följa undervisningen denna termin, tänk på att det bara är första
gången du är registrerad på en kurs, som du har rätt till plats på undervisningen. Vid omregistrering
gäller att du har möjlighet till undervisning endast i mån av plats. Du har möjlighet att tentera och
slutföra genomgången kurs på samma kurslitteratur under ett år (ordinarie
examination/omexamination/uppsamlingsexamination). Ibland förändras kurserna och därför är det
en fördel om man kan slutföra hela delkurser. Spara alltid det du har gjort på kursen fram tills ditt
betyg på kursen/delkursen är inlagt i Ladok. Kan du inte visa upp vad du har gjort på ej slutförd
delkurs så riskerar du att få examineras om på hela delkursen. Det du redan har gjort kan ev.
tillgodoräknas i framtida delkurser.
Om du vill kunna söka kursen vid ett senare tillfälle måste du göra ett s.k. tidigt avbrott, d.v.s.
avregistrera dig från kursen. Tidigt avbrott måste göras senast 3 veckor efter kursstart. Sent avbrott
på kurs, d.v.s. senare än tre veckor efter kursstart ger ingen möjlighet att söka om den aktuella
kursen. Avbrott bör dock göras för att undvika problem med t.ex. A-kassan eller dylikt. Om du i
framtiden vill tentera kursen, vänligen kontakta institutionen.
Pedagogiskt stöd
Om du har behov av pedagogiskt stöd under kursen är det viktigt att du kontaktar studievägledare
Anette Salling omgående om detta. Inget stöd kommer annars att kunna tillhandahållas. Detta gäller
även om du har haft stöd på tidigare kurser. Mer om pedagogiskt stöd hittar du på Pedagogiskt stöd
Där du även ansöker om pedagogiskt stöd.
Canvas
Kursen använder sig av som Canvas utbildningsplattform. Du loggar in med samma
inloggningsuppgifter som till ditt studentkonto. Du har redan tillgång till kurskortet
”Rättssociologi-studieinformation”. Där hittar du allmän information som ligger utanför själva
kursen. Detta kurskort kommer att uppdateras lite då och då så ha för vana att gå in där och titta.
ZOOM
En hel del undervisning kommer att ske med hjälp av ZOOM. Viktigt är att du loggar in
via https://lu-se.zoom.us/ Läs mer om ZOOM på Canvas
https://canvas.education.lu.se/courses/8140/pages/zoom-kom-igang?module_item_id=212740
Har du problem med studentkontot, utbildningsplattformen Canvas eller ZOOM vänligen
kontakta LU Servicedesk, e-post servicedesk@lu.se tel. 046-222 90 00. Servicedesk
Detta behöver du göra
1.Webbregistrera dig på studentportalen
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2.Gå in på din utbildningsplattform Canvas Där ligger information. Du får tillgång till kursen efter
du har registrerat dig.
3. Delta i introduktionsmötet tisdagen den 19 januari kl 13:00-15:00 via ZOOM
Du får gärna kontakta Anette om du har några frågor. Du når henne via telefon 046-222 41 55 eller
mail Anette.Salling@soclaw.lu.se. Besöksadress: Om du vill boka möte med henne så gör du detta
genom Canvas. Lediga tider fylls på efterhand
Vi ser fram emot en trevlig och givande termin tillsammans!
Vänliga hälsningar,

Anette Salling

Karl Dahlstrand

Studievägledare

Kursansvarig

Anna Sonander

Isabel Schoultz

Studierektor

Prefekt
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