Sida 1 (2)

Kalmar 2018-06-07

Välkommen till Nutrition och livsmedelsvetenskap!
Du har sökt och blivit antagen till Nutrition och livsmedelsvetenskap (180 hp) på
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Med detta brev vill
jag hälsa dig varmt välkommen och ge dig lite kort information inför terminsstarten.
Det är roligt att du valt att läsa Nutrition och livsmedelsvetenskap och jag är
övertygad om att du kommer att trivas hos oss. Utbildning inom livsmedelsvetenskap har funnits i Kalmar sedan 1977 och programmet ger dig en unik
utbildning med bred kompetens inom livsmedel och hälsa som du inte kan få vid
något annat lärosäte. Efter utbildningen får du en kandidatexamen i kemi och har
också kompetens som nutritionist. Arbetsmarknaden är god och våra före detta
studenter finns idag på en rad livsmedelsföretag och andra arbetsplatser runt om i
Sverige, vilket ger dig ett brett kontaktnät.
Du kommer att börja din utbildning i vårt anrika hus ”Norrgård” men kommer också
att få inviga våra nya fantastiska lokaler vid gästhamnen Kalmar, där ett helt nytt
universitetsområde håller på att skapas. Som student i Kalmar är du en del av staden
med tillgång till ett rikt utbud av affärer, restauranger och nöjen.
Kortfattad information om kursstarten
•

Anmälningskod: LNU-81007 | Programkod: NGNLI

•

Introduktionsmöte/upprop: måndagen den 27 augusti kl. 11.00 i sal N2007
(kallas även Studio 1, finns på Västergård som ligger i anslutning till Norrgård).
Detta upprop är inte obligatoriskt men det är mycket värdefullt för oss om du
kommer (se nästa punkt).

•

Om du inte kommer på mötet den 21 augusti måste du kontakta vår
administratör Björn Magnusson (bjorn.magnusson@lnu.se) och meddela att du
vill behålla din plats.

•

Därefter följer en vecka då studentkåren tar hand om dig och dina nya
studiekamrater (se särskilt brev från Calmar Naturvetenskapliga
Studentförening, CNaS). Den veckan är alltså inte obligatorisk, och den
ordinarie undervisningen startar först måndagen 3 september.

•

På https://lnu.se/nystudent finns information om hur du skaffar studentkonto,
registrerar dig och loggar in. Här finns också annan viktig information inför din
studiestart, så besök denna sida på en gång!
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•

Den första kursen som du ska läsa inom programmet heter:
Livsmedelsvetenskap, 7,5 hp (1LV005). Kurslitteraturlistan hittar du i
kursplanen som du finner här:
https://lnu.se/utbildning/under-studierna/studentwebben/Kurs-och-utbildningsplaner/

Skriv in kurskod eller kursnamn i sökfältet för att få fram aktuell kursplan. Om
det finns flera versioner ska du välja den senaste. Tänk på att beställa
kurslitteraturen i god tid innan kursstart.
•

På Linneuniversitetet används lärplattformen MyMoodle där allt material som
rör en viss kurs samlas. Du kommer att få mer information om detta i samband
med kursstarten.

Fler frågor?
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till mig via e-post eller telefon:
Maria Bergström, maria.bergstrom@lnu.se
tel: 0480-446741, 0730-92 57 65
Linnéuniversitetets växel: 0772-28 80 00

Vänliga hälsningar
Maria Bergström
Programansvarig Nutrition och livsmedelsvetenskap (NutriLivs)

