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Rä tt s so c io lo g is k a i n s ti t ut io ne n

Välkommen till studier på kursen
RÄSA04 Rättssociologi: Grundkurs, Distans, 30 hp
Halvfart/distans Ht17-Vt18
Grattis till din plats och ditt val av utbildning! Här kommer lite information om kursen.
Kursansvarig lärare på kursen är Anna Sonander anna.sonander@soclaw.lu.se
Kursen är en distanskurs utan några obligatoriska träffar i Lund. Kursen använder sig av
läroplattformen Luvit. Detta brev innehåller endast lite praktisk information och mer om själva
kursen hittar du på Luvit som du får tillgång till några dagar innan kursstart.
Studentkonto och Studentportalen
Läs mer om studentkontot/studentportalen här http://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanstersupport-och-driftinfo/studentkonto-stil-och-studentportalen och i Lathunden som bifogas.
Nya studenter får ett mail skickat till den mailadress som finns på www.antagning.se, där du ansökt
om kursen. Följ anvisningarna i mailet. Uppstår problem med Studentkontot vänder du dig till Luservicedesk: servicedesk@lu.se eller tel. 046-222 90 00.
För att aktiverat ditt studentkonto behöver du göra följande:
1. För att kunna läsa/skriva ut dina kontouppgifter behöver du ha Acrobat Reader installerat, har du inte det så
kan du hämta det på Adobes hemsida
2. Du behöver ha ditt antagningsbesked tillgängligt (laddas ner från antagning.se)
3. Gå till Studentportalens aktiveringssida: https://passport.lu.se
4.Du loggar in med ditt personnummer och det anmälningsnummer som du fick på ditt antagningsbesked.
Har du problem vänligen kontakta LU Servicedesk, e-post servicedesk@lu.se
tel. 046-222 90 00. http://www.ldc.lu.se/lu-servicedesk

Om du tidigare har läst vid Lunds universitet har du redan ett Studentkonto som du loggar in med på
Studentportalen, längst upp till höger. (läs bifogad lathund)
http://www.student.lu.se/uPortal/render.userLayoutRootNode.uP;jsessionid=FCD6A8606408C211632F40FC4
7D39DEB

Självregistrering (Webbregistrering)
För att få lov att delta i undervisningen samt för att få CSN-bidrag måste du se till att du blir registrerad
på kursen i Ladok. Om du inte är registrerad på kursen riskerar du att mista din plats.
Du går in på Studenportalen http://www.student.lu.se/uPortal/render.userLayoutRootNode.uP
och loggar in med ditt Studentkonto. (läs bifogad lathund)
Webbregistreringen är öppen fr. o. m måndagen 14 aug. t. o. m. söndagen 27 aug.
Tack nej till kursen innan du har registrerat dig.
Om du väljer att inte gå kursen och inte har hunnit registrera dig skall du gå in på antagning.se och
lämna återbud.
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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! Du har möjlighet att tentera
och slutföra genomgången kurs på samma kurslitteratur under ett år (ordinarie examination/
omexamination/ uppsamlingsexamination). 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 inte slutförd
delkurs så riskerar du att få examineras om på hela delkursen. Det du redan har gjort kan ev.
tillgodoräknas i framtida delkurser. Tänk på att Luvit inte är något arkiv så du måsta spara det du
har gjort själv.
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.
Avbrotten skall alltid anmälas till mig anette.salling@soclaw.lu.se Om du i framtiden vill tentera
kursen, vänligen kontakta institutionen.
Viktigt att du är aktiv på kursen-annars tar vi bort registreringen på kursen i Ladok
Vi kommer ca 2 veckor in på kursen att kontrollera att man har varit aktiv på kursen. Om detta inte är
fallet kommer vi att lägga in tidigt avbrott. Detta gör vi både för att du skall kunna söka kursen på nytt
och för att vi endast vill ha registrerade studenter som verkligen läser kursen. Därför är det viktigt att du
hör av dig om det uppstår något problem.
Kursplan, litteraturlista.
Kursplan/litteraturlista finns på Luvit samt på kursens hemsida.
http://www.soclaw.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/rattssociologi-grundkurs-distanskurs-rasa04
Som kursportal för RÄSA04 grundkurs distans använder vi läroplattformen LUVIT. Det är samma
inloggning som till studentportalen. Du kommer att få ett välkomstmail till ditt studentmail
(studentportalen). Du kommer att få tillgång till Luvit strax innan kursstart. Länken till Luvit är
https://luvit.education.lu.se/ Här hittar du information om kursen och dess upplägg.
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. Läs om detta på
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/student-med-funktionsnedsattning
Vad behöver du göra för att kunna starta kursen
• Aktivera ditt Studentkonto (studentportalen)
• Webbregistrera dig (studentportalen)
• Logga in på läroplattformen Luvit
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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