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Ins t i tu t ionen fö r  handels rät t  

 

 

 

Välkommen till vårens studier vid Institutionen för handelsrätt! 
 

Välkommen till Temakurs 3: Hälsa och arbetsliv PARN13, 7,5 hp med kursperiod 2023-01-

16 – 2023-02-15. Undervisningen startar med obligatorisk introduktion måndagen den 

17 januari kl 10.15 i sal EC2:109 i byggnad EC2, Ole Römers väg 6.  

 

Observera att det är webbregistrering på Studentportalen på denna kurs mellan 2023-01-09 

och 2023-01-16. Om du redan nu vet, att du inte kommer att utnyttja din plats, vänligen 

lämna återbud på Antagning.se så snart som möjligt. 

 

Schema, litteraturlista och annan information som är relevant för din kurs finns på kursens 

lärplattform Canvas https://canvas.education.lu.se.  Logga in med ditt studentkonto. Om du 

får problem med ditt studentkonto ska du kontakta LU Servicedesk via  servicedesk@lu.se 

eller telefon 046-222 90 00. Schemat är webbaserat och eventuella schemaändringar som 

görs syns direkt i schemat. Därför är det viktigt att du själv kontinuerligt kontrollerar 

schemat och håller dig underrättad om eventuella ändringar.  

 

Jag vill göra dig uppmärksam på att all kommunikation från Institutionen för handelsrätt sker 

genom Canvas i fortsättningen. 

 

Du som inte har möjlighet att följa undervisningen i vår, tänk på att det bara är första gången 

du är registrerad på en kurs som du har rätt till plats på undervisningen. Om du vill kunna 

söka kursen vid ett senare tillfälle måste du göra ett s k tidigt avbrott, d v s  avregistrera dig 

från kursen inom tre veckor efter kursstart.  

 

Studievägledare Caroline Spannel Brnelic når du på telefon 046- 222 87 38 eller via mail 

studievagledare@soc.lu.se. 

 

Jag som är administratör på kursen heter Kajsa Ekholm och du når mig på telefon  

046-222 91 12 eller mail kajsa.ekholm@har.lu.se 

 

Varmt välkommen till kursen! 

Kajsa Ekholm 
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