Rättssociologiska institutionen

Välkommen till höstens studier i
RÄSA23 Rättssociologi: – Rättssociologisk fortsättningskurs, 30 hp
Hösttermin 2017
Grattis till din plats och ditt val av utbildning! Här kommer lite information om kursen.
Detta brev går ut till alla som är anatagna till kursen alt. antagen med villkor och tackat ja. Det gör att du kan
ha fått brevet även om du fortfarande är obehörig till kursen. Det är endast de som är behöriga som får gå
kursen.
Undervisningen startar med obligatorisk introduktion måndagen 28 aug kl 9-11 i St Algatan 4 Hörsal (rum
128)
https://www.google.se/maps/place/Stora+Algatan+4,+223+50+Lund/@55.704154,13.1963249,17z/data=!4
m2!3m1!1s0x465397c5a09a312f:0xef8dd03e8e116021 .
Efter introduktionen så hålls kursens första föreläsning mellan 10-11. Kursföreståndare är: Patrik Olsson
(patrik.olsson@soclaw.lu.se).
Registrering på kursen sker genom webbregistrering (se bifogad lathund). Webbregistreringen är öppen
måndagen den 14 augusti till söndagen den 27 augusti. Endast de som är behöriga kan webbregistrera sig
Är du ”antagen med villkor” så måste du kontakta mig. Om du gör uppsamlingstentor nu i augusti för att bli
behörig till kursen får du följa kursen i väntan på rättning. Du blir däremot inte registrerad på kursen
RÄSA23 förrän du har ett godkänt resultat på RÄSA03 Rättssoc: grundkurs. Blir du underkänd så får du inte
gå kursen HT17.
Har du inte varit aktiv på kursen den första veckan så tas registreringen bort vilket gör att du stryks från
kursen. Detta betyder att du inte kan vara frånvarande under den första veckan av kursen.
Det förekommer obligatoriska moment på kursen. Om du har särskilda skäl (t ex sjukdom, bokad
läkarmöte mm) som gör att du inte kan närvara på dessa har du möjlighet att göra komplettering. Det
särskilda skälet måste styrkas med intyg eller liknande. Skäl i stil med resor eller arbete räknas inte som
särskilda skäl och godkänns inte.
Om du redan nu vet med dig att du inte vill/kan gå kursen HT17 så ber vi dig att höra av dig snarast.
Schema och kursplan/litteraturlista finns på hemsidan
http://www.soclaw.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/rattssociologisk-fortsattningskurs-rasa23 Det kommer
även att läggas upp på studentportalen Live@Lund, http://liveatlund.lu.se på sidan för RÄSA23
Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs. Du kommer in på Live@Lund med studentinloggning.
Under introduktionsmötet kommer lärarna att ta upp hur och vilken omfattning som litteraturen kommer att
behandlas. Besök gärna våra webbsidor med studentinformation: http://www.soclaw.lu.se/ samt KRIMprogrammets hemsida soclaw.lu.se/krim Löpande information under kursens gång kommer att läggas upp på
Live@Lund samt att skickas till er studentmail. Titta gärna där innan ni skickar iväg er fråga via mail eller
ringer. Kanske svaret redan finns där.
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Information om studentkontot (Lu-konto)
Som student vid Lunds universitet får du ett studentkonto samt tillgång till studentportalen med bl. s
mailadress och tillgång till databaser för litteratursökning m.m. genom studentkonto, se
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto-stil . Bifogat
finns en lathund hur man aktiverar sitt studentkonto som ny student. All kommunikation till och från
universitetet sker genom din studentmailadress. Det är därför viktigt att ha denna under uppsikt så du inte
missar någon viktig information. Skickas mail från någon annan mailadress t. ex. hotmail så kan mailet
riskeras att hamna i LUs skräppostfilter. Du kan därför inte räkna med att mail från annan mailadress än
studentkontot besvaras från universitetets personal.
Har du problem med studentkontot vänligen kontakta LU Servicedesk, e-post servicedesk@lu.se
tel. 046-222 90 00. http://www.ldc.lu.se/lu-servicedesk
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 en inte 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, dvs. 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/CSN eller dylikt. Är det aktuellt att göra avbrott får du kontakta mig
anette.salling@soclaw.lu.se så att jag kan registrera det. 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 mig omgående om detta.
Inget stöd kommer annars att kunna tillhandahållas. Detta gäller oavsett om du har haft stöd på tidigare
kurser. Mer om pedagogiskt stöd hittar du på http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-ochstod/student-med-funktionsnedsattning-0
Live@Lund
Kursen använder sig av Live@Lund som läroplattform. https://liveatlund.lu.se/sv-se/Sidor/default.aspx Du
loggar in med samma inloggningsuppgifter som till ditt studentkonto. En av de första sakerna du skall göra
är att välja en grupp. Följ instruktionerna på Live@Lund.
Behörighet till kursen
För att få gå kursen krävs det att man är behörig. Behörig till kursen är man om man är godkänd på kursen
RÄSA03 Grundkurs. Det går bra att göra uppsamlingstentorna på RÄSA03 i augusti om man inte är
godkänd på samtliga delkurser. Anmälan gör via studentportalen.
Du får gärna kontakta mig om du har några frågor. Du når mig via telefon 046-222 41 55 eller mail
Anette.Salling@soclaw.lu.se . Besöksadress: Rättssociologiska institutionen, Allhelgona Kyrkogata 14 M,
223 62 Lund, Hus M, vån. 3, rum 307.
Vänliga hälsningar

Anette Salling (Studievägledare)
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