
STUDERA VID LUNDS UNIVERSITET

För mer information om studiemedel 
kontakta CSN på telefonnummer 0771-
27 60 00 respektive 060-18 60 00 eller  
se internet på www.csn.se

VAR SKA MAN BO?
Det är viktigt att man kan studera hem-
ma, när man inte har undervisning på 
universitetet. Den som bor i närheten av 
universitetet kan förstås bo kvar hemma. 
Den som vill eller måste flytta har flera 
olika boendeformer att välja mellan. Ett 
bra sätt att komma in i studentlivet är att 
bo ”på korridor” där man delar kök och 
matplats med andra studenter. Men det 
finns också studentlägenheter och privata 
alternativ. En del studenter bor utanför 
Lund, exempelvis i Malmö eller i Eslöv. 
Där kan det vara lättare att skaffa bostad. 
Pendelavstånden är korta och kommuni-
kationerna goda. 

Akademiska föreningen (AF) och de 
olika studentnationerna förmedlar kor-
ridorrum och andra större och mindre 
bostäder. Det kan vara svårt att få ett 
studentrum. Därför är det viktigt att man 
anmäler sitt intresse så snart man har 
kommit in på en utbildning. AF Bostäder 
har telefonnummer 046-19 15 00 och 
kan nås via webbadress www.lu.se/boende. 
Studentnationernas bostäder kan nås via 
samma hemsida. 

BoPoolen är en bostadsförmedling 
som tar emot intresseanmälningar redan 
innan man vet om man kommit in på 
sin utbildning. De har telefonnummer 
046-222 04 40 eller 046-222 17 75 och 
webbadress: www.lus.lu.se/bopoolen/ 

I Sverige studerar cirka hälften av alla människor någon gång på 

universitet eller högskola, ungefär lika många män som kvinnor. 

En akademisk utbildning gör det lättare att få arbete och öppnar 

många dörrar inför framtiden. En universitetsutbildning är 

därför en god investering som i många fall kan användas även i 

andra länder. Fler och fler arbetsgivare vill ha medarbetare som 

känner till andra kulturer och som kan flera språk. Dessutom blir 

arbetsmarknaden mer och mer internationell.

Centrala studievägledningen har  
telefontid telefontid mellan kl. 10 och 12   
på 046-222 01 00.

Katalogbeställning 046-222 70 54 eller 
www.lu.se/katalogbestallning

Information om högskoleprovet ges via 
universitetets centrala studievägledning 
eller via nätet på Högskoleverkets webb-
plats www.studera.nu.

Anmälningsdatum
Sista datum för anmälan till vårterminen 
15 oktober
Sista datum för anmälan till höstterminen 
15 april
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LUNDS UNIVERSITET 
Universitetet i Lund är det största i Sve-
rige med drygt 39 000 studenter. Här 
har man utbildat människor i snart 350 
år. Universitetet har utbildningar inom i 
stort sett alla områden. Som student kan 
du läsa utbildningsprogram eller fristå-
ende kurser inom teknik, naturvetenskap, 
humaniora, medicin, juridik, ekonomi, 
samhällsvetenskap och teologi. I Malmö 
ligger universitetets teater-, konst- och 
musikhögskolor. I Ljungbyhed utbildas 
piloter inom flyget och i Helsingborg 
utbildar Lunds universitet bland annat 
ingenjörer, marinbiologer, kommunikatö-
rer, socionomer och ekonomer till turist-, 
hotell-, hälso- och restaurangbranschen. 

Lunds universitet är Sveriges mest 
internationella universitet. Här finns stu-
denter, forskare och lärare från många oli-
ka kulturer och länder. Universitetet sam-
arbetar med hundratals universitet över 
hela världen. Många utländska studenter 
läser i Lund och många Lundastudenter 
väljer att lägga en tid av sina studier ut-
omlands. Allt fler svenska ungdomar med 
utländsk bakgrund väljer att studera vid 
Lunds universitet. Eftersom en mångfald 
av nationaliteter och kulturer bidrar till 
att höja kvaliteten i utbildningen arbetar 
universitetet aktivt med att rekrytera fler 
studenter med invandrarbakgrund. 

HUR KOMMER MAN IN? 
Man måste ha vissa förkunskaper för att 
börja på universitetet. Det finns två ni-
våer på förkunskaperna: grundläggande 
behörighet och särskild behörighet. Alla 
universitetsutbildningar kräver grundläg-
gande behörighet. Den behörigheten får 
man på alla gymnasieprogram efter att ha 

förväg bestämt vilka kurser som ska ingå 
och man har platsgaranti på dessa. Väljer 
man att läsa fristående kurser får man 
söka själv varje termin. Det kräver större 
ansvar, men ger också större frihet.

HÖGSKOLEPOÄNG OCH EXAMEN
Kurserna ger högskolepoäng. En veckas 
heltidsstudier ger 1,5 högskolepoäng. En 
termins heltidsstudier ger 30 högskole-
poäng. Den som studerat i två år får 120 
högskolepoäng, en så kallad högskoleexa-
men. En kandidatexamen  
(fil.kand.), eller tre års studier omfattar 
180 högskolepoäng och en magisterexa-
men (fil. mag.), eller fyra års studier om-
fattar 240 högskolepoäng. 

UTBILDNINGSINFORMATION
I Utbildningsmagasinet finns information 
om universitetets utbildningar. Det finns 
också en särskild anmälningskatalog för 
program och kurser. Utbildningsma-
gasinet och anmälningskatalogen kan 
beställas på 046-222 70 54.  Den som 
behöver vägledning kan vända sig till uni-
versitetets studievägledare på samma te-
lefonnummer. Det går också att tala med 
de studievägledare som finns på de flesta 
skolor. På universitetets hemsida: www.
lu.se/valjastudier finns såväl kataloger som 
annan utbildningsinformation.

För den som arbetar eller som av 
någon anledning inte har möjlighet att 
ta sig till studieorten finns det många 
utbildningar som kan läsas över internet. 
Via datorn har man tät kontakt med lä-
rare och studiekamrater. Vissa kurser är 
helt nätbaserade medan andra innehåller 
en del träffar på universitetet.

uppfyllt vissa krav. De flesta utbildningar 
kräver också särskild behörighet. Det 
innebär att man måste ha extra kunska-
per i vissa ämnen. Ibland söker många 
en utbildning och alla kan inte få plats. 
Då måste man välja mellan alla sökande. 
Man delar in de sökande i olika grupper 
(urvalsgrupper) och tittar på deras betyg 
och/eller resultat från högskoleprovet. För 
mer information se aktuell anmälnings-
katalog.

En utländsk gymnasieutbildning, som 
ger behörighet till högskolan i hemlandet, 
gäller också i Sverige. Men man måste 
också kunna visa att man har kunskaper i 
svenska och engelska.

Om gymnasiebetygen inte räcker till 
för att komma in på den utbildning man 
vill finns vissa möjligheter att förbättra 
sina betyg. Detta kan man göra genom 
att läsa på den kommunala vuxensko-
lan (komvux), på en folkhögskola eller 
genom att göra högskoleprovet. Hög-
skoleprovet anordnas två gånger om året 
och den som får ett bra resultat ökar sina 
chanser att komma in på en utbildning. 
Men kraven på grundläggande och sär-
skild behörighet måste ändå alltid uppfyl-
las. Högskoleprovet kan göras hur många 
gånger som helst.

Mer information om högskoleprovet 
kan man få från www.lu.se/hogskolepro-
vet eller Centrala Studievägledningen på 
telefonnummer 046-222 01 00 mellan kl. 
10 och 12.

VAD SKA MAN VÄLJA?
Vid Lunds universitet kan man välja mel-
lan 140 olika utbildningsprogram och 
långt över 1000 kurser. Om man väljer 
att läsa ett program har universitetet i 

SPRÅKSERVICE
Till universitetets Studieverkstad med 
språkservice kan alla studenter vända sig 
när de behöver hjälp med det akademiska 
skrivandet och med att förbättra sin 
studieteknik. Här kan också studenter 
med invandrarbakgrund få hjälp med 
det svenska språket. Mer information om 
Studieverkstaden finns på universitetets 
hemsida under adressen: www.lu.se/studie-
verkstad

VAD KOSTAR DET?
Det kostar inget att studera vid uni-
versitetet. Men givetvis behöver man 
pengar till mat, bostad, böcker och an-
nat material. Det vanligaste sättet att få 
pengar är att söka studiemedel från CSN 
(Centrala studiestödsnämnden). I Sverige 
har ungefär 80 procent av alla studenter 
studiemedel. Det är inte vanligt att man 
finansierar studierna via stipendier. De 
stipendier som finns är små och fungerar 
bara som ett tillskott i ekonomin.  

Alla studenter som bott i Sverige i 
minst två år har rätt att söka studiemedel. 
Det har ingen betydelse om man har 
pengar på banken eller hur mycket famil-
jen tjänar. Studiemedlet har två delar: ett 
studiebidrag och ett studielån. Bidraget 
utgör ungefär en tredjedel av det sam-
manlagda studiemedlet och det behöver 
man inte betala tillbaka. Lånet är pengar 
som man måste betala tillbaka senare. 
Tidigast sex månader efter att studierna 
har avslutats börjar man betala tillbaka 
studielånet. Återbetalningen baseras på 
hur mycket man har lånat, vilken räntan 
är, hur många år man kan betala och vil-
ken inkomst man har. 
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