
    
 

 
Nationalekonomiska institutionen 
 

 
 

Till dig som är antagen till uppsatskurser  
(NEKH01, NEKH02, NEKH03, NEKH04, NEKN01, NEKP01)  

i nationalekonomi hösten 2019 
 
 
Vi tycker det är mycket trevligt att du har valt att fortsätta dina studier i nationalekonomi 
och hoppas du ska finna uppsatsarbetet stimulerande och utvecklande. 
 
 
Allmän information om uppsatsskrivande ges 10/9 kl. 10.15-12.00, EC3:211 och 
information om tänkbara inriktningar och handledare 13/9 kl. 10.15-12.00, 
EC3:210.  
 
Allmän information om uppsatser och handledare finns på respektive kurssida i 
Live@Lund och http://www.nek.lu.se/utbildning/grundnivå/kandupps för 
kandidatuppsatser och http://www.nek.lu.se/utbildning/mastermagister/uppsatser för 
magister- och masteruppsatser. 
 
Obligatorisk webbregistrering för alla studenter 
Du måste registrera dig för att behålla din plats på din utbildning. Kursen du är antagen 
på använder sig av webbregistrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig på 
kursen via Studentportalen på http://www.student.lu.se.  
 
Registreringsperiod för uppsatskurser: 28 oktober – 4 november 
 
OBS! Om du inte registrerar dig senast sista registreringsdag innebär det att du 
automatiskt lämnar återbud till din plats på utbildningen. Detta gäller även om du går ett 
program.  
 
Närmare information om hur Webbregistreringen går till finner du i bifogat dokument.  
 
Om du av någon anledning inte kan registrera dig via webbregistreringen måste du 
kontakta Nationalekonomiska institutionen innan registreringstiden går ut. 
 
  



    
 

Obligatorisk webbregistrering – registrering är inte möjlig 
Om du får ett meddelande som säger ”Fel uppstod vid registrering på kurs” följt av 
informationen ”Behörighetsvillkor finns på antagningen” när du försöker att registrera 
dig så innebär det att du är antagen till uppsatskursen med villkor (d.v.s. du måste 
uppfylla vissa behörighetskrav). I så fall måste du kontakta Nationalekonomiska 
institutionen innan registreringstiden har gått ut. 
 
Uppsatsadministratör  
Peter Schüller: peter.schuller@nek.lu.se (046-222 3608)  
 
 
Live@Lund  
Kursen eller kurserna du är antagen på använder Live@Lund som studentportal för 
samarbete och information. Live@Lund når du på http://liveatlund.lu.se. Du får tillgång 
till kurssidorna i Live@Lund cirka ett dygn efter att den obligatoriska webbregistreringen 
genomförts.  
 
Om du på grund av en villkorad antagning inte kan webbregistrera dig, så gäller att du får 
tillgång till kurssidorna på Live@Lund efter att du har kontaktat Nationalekonomiska 
institutionen enligt ovan – under förutsättning att du är antagen i vanlig ordning, tidigare 
har tackat ja till din plats via antagning.se samt att du kan förväntas uppfylla villkoren 
senast vid kursstart. Notera att detta inte innebär en formell registrering. Du blir 
registrerad i Ladok först när villkoren är uppfyllda. 
 
 
 
Lycka till med din uppsats! 
 
 
 
 
Pontus Hansson 
Studierektor 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress Box 7082, 22007 Lund    Besöksadress Tycho Brahes väg 1  
Telefon dir 046-222 79 14, växel 046-222 00 00  Telefax 046-222 46 13   
E-post nek@nek.lu.se Internet http://www.nek.lu.se   

Na t i ona lekonomiska  i ns t i t u t i onen  

Information till alla uppsatsstudenter (NEKH01, 
NEKH02, NEKH03, NEKH04, NEKN01 och 
NEKP01)  
 
 
Vi uppmanar dig som inte skrivit uppsats tidigare att närvara vid följande 
informationstillfällen: 
 
10 september sal EC3:211, kl. 10:15–12:00  
Information om uppsatsskrivande 
 
13 september, sal EC3:210, kl. 10:15–12:00  
Information om tänkbara områden att skriva uppsats inom 
 
26 september – sal EC3:211, kl. 08.15-10.00 
Föreläsning om hur man skriver uppsats med råd och tips 
 
3 oktober, sal EC1:137, kl. 12:15–14:00 
Föreläsning om akademisk hederlighet samt hur man skriver referenser 
 
4 oktoberi sal EC3:206, kl.12:15–14:00 
Elektronisk informationssökning 
 
 
 
Fullständig information om uppsatser och seminarier finner du på kurssidorna i 
Live@Lund. 
 

Vänliga hälsningar 

Pontus Hansson 
Studierektor 

Hösten 2019 



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

Du loggar in på studentportalen www.student.lu.se med di2 Studentkonto. Om du 7digare har studerat vid Lunds universitet 
har du e2 Studentkonto. Nybörjare vid Lunds universitet får instruk7oner om hur Studentkontot skall ak7veras 7ll den e-
postadress som angivits hos antagning.se. 

1) Logga in på www.student.lu.se med di2 studentkonto.

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

- Under rubriken ”Kommande” listas kurser du är antagen 7ll 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, alterna7vt ”Registrering stängde” följt av sista registreringsdatum.

3) Välj ”Registrera” för a2 registrera dig på den eller de kurser du vill registrera dig på. 

4) En meddelanderuta öppnas där du bekräPar a2 du vill registrera dig på vald kurs genom a2 välja ”Registrera mig”.

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

Registreringsperiod för kurser HT2019 period 1: 26 augus7 – 2 september.
Registreringsperiod för kurser HT2019 period 2: 28 oktober – 4 november.

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


Instruk7oner för webbregistrering – antagen med villkor                
Webbregistrering sker via studentportalen www.student.lu.se

Antagen med villkor
Om du är villkorligt antagen 7ll 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 informa7onen ”Behörighetsvillkor 
finns på antagningen” när du försöker a2 registrera dig. 

Har du en villkorad antagning så måste du kontakta Na7onalekonomiska ins7tu7onen senast sista registreringsdag för a2 
behålla din plats på kursen eller kurserna (naturligtvis under förutsä2ning a2 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 Walle2e studievagledare@nek.lu.se (046-222 8675) 

Registreringsperiod för kurser HT2019 period 1: 26 augus7 – 2 september.
Registreringsperiod för kurser HT2019 period 2: 28 oktober – 4 november.

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. Notera att det är skilda registreringsperioder för kurser som ges period 1 resp. period 2 under terminen.



När du har klickat på ”Registrera” öppnas en meddelanderuta där du bekräftar att du vill registrera dig på den valda kursen genom att 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.
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Obligatorisk webbregistrering 
  
Du måste registrera dig för att behålla din plats på din utbildning – se introduktionsbrev för 
sista registreringsdag! Att vara registrerad innebär att du blir aktiv student vid Lunds universitet. 
Kursen du är antagen på använder sig av webbregistrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig 
på kursen via Studentportalen på http://www.student.lu.se. För instruktioner om detta se bifogat 
dokument om webbregistrering. 
 
Obligatorisk webbregistrering – om registrering inte är möjlig 
 
Om du inte får upp något registreringsalternativ och i stället får ett meddelande som säger att  
"Webbregistrering inte är möjlig" så innebär det att du antingen är antagen till kursen med villkor (dvs. 
vissa behörighetskrav måste uppfyllas) eller att kursen för tillfället inte är öppen för registrering. Om 
du är antagen med villkor eller om du av annan anledning inte lyckas registrera dig så måste 
du kontakta Nationalekonomiska institutionen senast sista registreringsdag. För 
kontaktinformation se nedan. 
 
Vår hemsida  
 
Vår hemsida, www.nek.lu.se, innehåller information om Nationalekonomiska institutionen. Via länken 
”Utbildning” överst på sidan når du viktig och omfattande information om dina studier av allehanda 
slag. 
 
Live@Lund 
 
Live@Lund är den studentportal där allt kursmaterial finns. Inloggning sker med ditt Studentkonto. Du 
får tillgång till kurssidan i Live@Lund ca ett dygn efter att den obligatoriska webbregistreringen 
genomförts. Om du inte kan webbregistrera dig ges du manuell tillgång till kurssidan i Live@Lund efter 
att du har kontaktat institutionen enligt ovan.  
 
Schema, kursplan och litteraturlista 
 
Schema, kursplan och litteraturlistor finns i Live@Lund och kan även nås via institutionens hemsida. 
Litteraturlista skickas ut till alla antagna. 
 
Obligatoriska moment i studierna 
 
Föreläsningarna är inte obligatoriska men under terminen kan det förekomma obligatoriska moment, 
såsom inlämningsuppgifter, laborationer m.m. 
 
 
Anmälan till tentamen 
 
Tid för tentamen finns inlagt på ditt schema. Om du läser en kurs på plats i Lund behöver du inte 
anmäla dig till ordinarie tentamen när du är registrerad på kursen för första gången. Däremot måste du 
anmäla dig till omtentamen. Du måste även anmäla dig till tentamen om du är omregistrerad på en 
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 2 
kurs. Om du läser en kurs på distans måste du alltid anmäla dig till alla tentamenstillfällen. 
Tentamensanmälan sker via studentportalen Student.lu.se och skall göras senast sju dagar före tentamenstillfället. 
Därefter dras anmälningslistorna in och ej anmälda får endast tentera i mån av plats och tillgång till 
extra skrivningar. Om det inte finns några anmälda studenter ställs tentamenstillfället in. 
 
Receptionen 
 
Receptionen finns i ljusgården (entréplanet) på EC (Holger Crafoords ekonomicentrum). Där får du 
bl.a. hjälp med intyg, information om pågående aktiviteter m.m. Receptionen är öppen under 
terminstid, måndag–fredag 08:00–17:00, och har telefon 046-222 02 70. 
 
Tentamensresultat & Studentkonto 
 
Besked om tentamensresultat kommer till ditt Studentkonto. Som ny student i Lund kommer du att få 
e-post till den e-postadress du angivit hos antagning.se med instruktioner om hur du aktiverar ditt 
Studentkonto och sparar dina kontouppgifter. Om du inte får detta mail, kontakta receptionen i 
ljusgården på EC alternativt Lunds universitets servicedesk på servicedesk@lu.se (tel: 046-222 90 00)  
 
Skrivningsexpedition 
 
Efter tentamensgenomgången (om sådan ges) kan du, mot uppvisande av legitimation, under 
terminstid hämta din skrivning på skrivningsexpedition som ligger i rum EC1:237 (på "hyllan" ovanför 
Ljusgården). Öppettiderna är vanligtvis 10:30–12:30 under vardagar. 
 
Biblioteket 
 
Ekonomiska Biblioteket är ett av de största institutionsbiblioteken vid Lunds Universitet. Biblioteket 
betjänar i första hand studenter, lärare och forskare vid Holger Crafoords Ekonomicentrum. Här finns 
tidskrifter och litteratur inom de ekonomiska ämnena och angränsande ämnesområden samt 
möjligheter till studier och datorbaserad informationssökning.    
 
Kontaktpersoner på Nationalekonomiska institutionen 
Studierektor 
Pontus Hansson, 046-222 79 14, rum 288, Holger Crafoords Ekonomicentrum 
e-post: pontus.hansson@nek.lu.se 
 
Utbildningsledare 
Karin Bergman, 046-222 49 74, rum 269, Holger Crafoords Ekonomicentrum 
e-post: karin.bergman@nek.lu.se 
 
Studievägledare 
Mårten Wallette, 046-222 86 75, rum 289, Holger Crafoords Ekonomicentrum 
e-post: studievagledare@nek.lu.se 
 
Kursadministratör 
Azra Padjan, 046-222 86 63, rum 287, Holger Crafoords Ekonomicentrum  
e-post: azra.padjan@nek.lu.se 
 
Kursadministratör, distanskurser och uppsatser 
Peter Schüller, 046-222 36 08, rum 286, Holger Crafoords Ekonomicentrum  
e-post: peter.schuller@nek.lu.se eller distans@nek.lu.se 



Information om plagiat, höstterminen 2019 
 
 
 
Plagiat 
Plagiat definieras i Oxford English Dictionary som "The action or practice of taking someone else's work, 
idea, etc., and passing it off as one's own; literary theft". 
 
Det innebär att om du använder meningar, stycken, andra delar av en text, figurer, tabeller eller något 
liknande från böcker, artiklar, forskningsrapporter, tidningar eller andra texter och ger sken av att det är din 
text, anses det vara plagiat. Det enklaste och mest effektiva sättet att som student frigöra sig från sådana 
misstankar är att använda ett strikt och fullständigt system av referenser i alla texter.  
 
Alla former av plagiat är strängt förbjudet och kommer att rapporteras till Lunds universitets disciplinnämnd. 
Studenter som gör sig skyldiga till plagiat blir normalt sett avstängda från studier vid Lunds universitet mellan 
två och tre månader.  
 
Alla uppsatser och många inlämningsuppgifter vid Nationalekonomiska institutionen kontrolleras av systemet 
Urkund för att identifiera eventuella plagiat.  
 
 
 
 
Pontus Hansson 
Studierektor, Nationalekonomiska institutionen 
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