
Instruktioner för webbregistrering                
Webbregistrering sker via studentportalen www.student.lu.se

Du loggar in på studentportalen www.student.lu.se med ditt Studentkonto. Om du tidigare har studerat vid Lunds universitet 
har du ett Studentkonto. Nybörjare vid Lunds universitet får instruktioner om hur Studentkontot skall aktiveras till den e-
postadress som angivits hos antagning.se. 

1) Logga in på www.student.lu.se med ditt studentkonto.

2) Välj ”Ladok” och välj sedan ”Aktuell utbildning” på nästa sida.

- Under rubriken ”Kommande” listas kurser du är antagen till och kan registrera dig på.
- Under ”Registrera dig under perioden” anges aktuell registreringsperiod.
- Om registrering inte är möjlig anges ”Registrering öppnar” följt av första registreringsdatum, alternativt ”Registrering stängde” följt av sista registreringsdatum.

3) Välj ”Registrera” för att registrera dig på den eller de kurser du vill registrera dig på. 

4) En meddelanderuta öppnas där du bekräftar att du vill registrera dig på vald kurs genom att välja ”Registrera mig”.

5) Du är nu registrerad och kursen eller kurserna listas under rubriken ”Aktuella”.

Registreringsperioden för kurser för VT2019 är 7 januari – 21 januari 2019.

Registreringsperioden för uppsatskurser för VT2019 är 18 mars – 25 mars 2019.

http://www.student.lu.se/


Instruktioner för webbregistrering – antagen med villkor                
Webbregistrering sker via studentportalen www.student.lu.se

Antagen med villkor
Om du är villkorligt antagen 2ll en eller flera kurser, dvs du uppfyller ännu inte behörighetskraven, så kan du inte 
webbregistrera dig och får då meddelandet ”Fel uppstod vid registrering på kurs” följt av informa2onen ”Behörighetsvillkor 
finns på antagningen” när du försöker aA registrera dig. 

Har du en villkorad antagning så måste du kontakta Na2onalekonomiska ins2tu2onen senast sista registreringsdag för aA 
behålla din plats på kursen eller kurserna (naturligtvis under förutsäAning aA du senare uppfyller villkoren vid kursstart).

Utbildningsadministratörer 
Azra Padjan azra.padjan@nek.lu.se (046-222 8663)
Peter Schüller peter.schuller@nek.lu.se (046-222 3608) 

Studievägledare 
Mårten WalleAe studievagledare@nek.lu.se (046-222 8675) 

Registreringsperioden för kurser för VT2019 är 7 januari – 21 januari 2019.

Registreringsperioden för uppsatskurser för VT2019 är 18 mars – 25 mars 2019.

mailto:azra.padjan@nek.lu.se
mailto:nathalie.stenbeck@nek.lu.se
mailto:studievagledare@nek.lu.se


Välj ”Ladok” och sedan ”Aktuell utbildning” på nästa sida. 



Under ”Registrera dig under perioden” anges när webbregistreringen är öppen. Du måste registrera dig senast sista registreringsdag för 
att behålla din plats på kursen eller kurserna. 

Välj ”Registrera” för att registrera dig på den eller de kurser du vill registrera dig på. Om du är antagen till mer än en kurs måste du 
registrera dig på varje kurs. 



När du har klickat på ”Registrera” öppnas en meddelanderuta där du bekrä7ar a8 du vill registrera dig på den valda kursen genom a8 välja 
”Registrera mig”.



Efter att du har klickat på ”Registrera mig” listas kursen eller kurserna under rubriken ”Aktuella” och du är nu registrerad.



Om du får ovanstående meddelande när klickar på ”Registrera mig” har du en villkorad antagning och måste kontakta 
Nationalekonomiska institutionen senast sista registreringsdag för att behålla din plats på kursen eller kurserna som du är 
antagen till. Se ovan för kontaktuppgifter.


