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Välkommen *ll socionomprogrammet med studieort Lund hös8erminen 2017. Nedan ﬁnner du
informa*on om när inskrivningen äger rum och i bifogade ﬁl ﬁnns läsanvisningar för första kursen
och informa*on från Samhällsvetarkåren och Socionomsek*onen.
Om du ångrar dig och inte vill ha din plats är jag tacksam om meddelar mig så fort som möjligt.
Alla studenter måste ha e8 LU-kort som är både e8 passerkort och e8 lånekort *ll biblioteken. Mer
informa*on ﬁnns
på LU-kortets hemsida.
Har du frågor är du välkommen a8 ringa eller mejla, kontaktuppgiWer ﬁnns längst ned i mejlet.
Mvh, Magnus Bjager

Socialhögskolan

Vi är glada aJ du valt aJ läsa hos oss! Inskrivning sker måndag den 28 augusQ. Närvaro är
obligatorisk.
Kl. 9-10 Upprop och registrering. Edebalksalen, Bredgatan 26.
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Kl. 10-12 Introduktionsmöte där du får träffa en del av institutionens personal samt
representanter för kåren. Fundera gärna ut frågor i förväg som du vill ställa. Edebalksalen,
Bredgatan 26
Kl. 13-15 Föreläsning ”Professionell kunskapsutveckling” av Tina Mattsson, Edebalksalen,
Bredgatan 26.
INFÖR DIN FÖRSTA KURS

Bifogat hittar du läsanvisningar inför din första delkurs. På vår hemsida hittar du allmän
information om att vara student hos oss samt länkar till schema.
Vägbeskrivning till Socialhögskolan i Lund hittar du här.
Som student på Samhällsvetenskapliga fakulteten representeras du
av Samhällsvetarkåren. Socionomstudenterna har dessutom en egen Socionomsektion.
Se även bifogad information.
POÄNG FRÅN ANNAN SOCIONOMUTBILDNING?

Har du sedan tidigare poäng från en annan socionomutbildning ska du kontakta Ulrika
Reichert, ulrika.reichert@soch.lu.se, så snart som möjligt. Då har vi möjlighet att titta på
dina meriter och placera in dig på rätt termin.

Vi ses måndagen den 28 augusQ kl. 09:00. Hoppas du kommer trivas hos oss!

Lund, augusti 2017

Staffan Blomberg,
Prefekt vid Socialhögskolan

Socialhögskolans hemsida| Kontakta oss på Facebook

magnus.bjager@soch.lu.se

----------------------------------------------------------------------------Magnus Bjager
Utbildningsadministratör
Socialhögskolan
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