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Institutionen för handelsrätt

Välkommen till höstens studier vid Institutionen för handelsrätt!
Du är antagen till kursen PEAB05 Personal- och arbetslivsfrågor i en ekonomisk kontext,
15 hp, med kursperiod 2020-08-31 – 2020-11-01. Undervisningen startar med
obligatorisk introduktion måndagen den 31 augusti 2020 på Ekonomihögskolan
enligt följande (se Canvas för gruppindelning):
Kl 8.15-10.00 Grupp A i sal EC3:210
Kl 10.30-12.15 Grupp B i sal EC3:210
Kl 13.15-15.00 Grupp C i sal EC2:169
Observera att det är obligatorisk webbregistrering på Studentportalen under perioden
2020-08-24 – 2020-08-31 https://www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/registrering.
Du förlorar din plats på kursen om du inte registrerar dig. Om du redan nu vet, att du inte
kommer att utnyttja din plats, vänligen lämna återbud på Antagning.se så snart som
möjligt. Vi har många reserver som väntar på besked om de kan få en plats.
Beroende på det rådande coronaläget i landet kommer nästan all undervisning att ske
digitalt. Det kommer i princip inte att vara någon undervisning på plats i Lund, den
kommer då istället att finnas tillgänglig på Canvas i form av inspelade föreläsningar eller
streamas via Zoom. Notera dock att den största delen av undervisningen inte kommer ges
i inspelad form utan du måste följa undervisningen vid den tiden då den ges. Detta gäller
flertalet föreläsningar och alla övningar.
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. Du hittar även kursinformation på
institutionens externa kurshemsida https://har.lu.se/kurser/peab05. 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. Du hittar värdefull information på https://ehl.lu.se/utbildning/student-paekonomihogskolan/kom-igang
I dagsläget går det inte med säkerhet att slå fast om studenter kommer att ha tillgång till
fakultetens datorsalar eller ej. Även om det kommer att finnas möjlighet till access till
datorer, så kommer denna tillgång sannolikt att vara starkt begränsad. Du som student
måste kunna säkerställa tillgång till stabil internet-access via dator på egen hand. Detta är
ett absolut krav för att kunna delta i undervisningen under denna kurs. Mycket av
undervisningen kräver aktivt digitalt deltagande vilket bl a också innebär att du måste
delta digitalt via fungerande mikrofoner och fungerande kameror i ditt eget namn.
Observera att du inte kan ändra namn utan måste delta under eget namn hela tiden.
Studenter som ej deltar aktivt digitalt riskerar att ej få godkänt resultat på enskilda
examinationsmoment. Ekonomihögskolan använder lärplattformen Canvas och du måste
kunna säkerställa access till Canvas samt till Zoom.
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Jag vill göra dig uppmärksam på att all kommunikation från Institutionen för handelsrätt
sker genom Canvas i fortsättningen.
Den 27 augusti 2020 kl 12.00-17.00 anordnar Lunds universitet ett virtuellt supportrum
där du kan ställa frågor och se till att du är väl förberedd inför höstens digitala moment.
Vi kan bland annat hjälpa dig med frågor kring aktivering av studentkonto, nedladdning
av Zoom-klient, tekniska frågor, studieteknik, särskilt pedagogiskt stöd och
studievägledning.
Förkunskapskrav för att få delta på denna kurs är att du är antagen till kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet samt har fullgjorda
kursfordringar om 45 hp inom programmet. Om du har frågor angående din behörighet
kontakta Caroline Spannel Brnelic caroline.spannel_brnelic@soc.lu.se.
Du som inte har möjlighet att följa undervisningen denna termin, 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. Tänk också på att detta
är en kurs som bara ges en gång per år, på höstterminen.
Studievägledare Sofia Rosendahl, studievagledare@har.lu.se har telefontid måndag fredag kl 9.00-10.00 och 10.30-12.00, telefon 046-222 78 95.
Jag som är administratör på kursen heter Gisela Broomé och du når mig på telefon
046-222 91 12 eller mail gisela.broome@har.lu.se.
Varmt välkommen till kursen!
Gisela Broomé

