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Växjö 15 juni 2019

Välkommen till Ledarskap och organisation
vid Linnéuniversitetet!
Grattis! Du har sökt och blivit antagen till Ledarskap och organisation (180 hp) på
fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.
Ledarskap och organisation är ett av universitetets absolut mest eftersökta program (med ca
tio förstahandssökande per plats!). Programmet startade redan i mitten av 1980-talet (vid
dåvarande Högskolan i Växjö) och har alltsedan dess varit en attraktiv utbildning för dem
som vill utveckla sitt ledarskap eller har ambitionen att ta sig an arbetsledande funktioner.
Med detta vill vi hälsa dig varmt välkommen och ge dig lite kort information inför
terminsstarten.
Introduktionsträff 6–7 september
Vi träffas fredagen den 6 september kl. 13-19.
Då är det ett obligatoriskt introduktionsmöte, som följs av undervisning.
Vi träffas i N1008 (IKEA-salen) i N-huset, Linnéuniversitetet i Växjö.
Vid introduktionen presenteras programmet i sin helhet och särskilt det första läsåret, kursen
1SO180 (Sociologi med arbetslivsinriktning, 30 hp. Obs! Under lördagen (7/9) fortsätter vi
delkurs 1 på 1SO180. kl. 9-13.
Skaffa studentkonto och registrera dig
Du behöver ha ett studentkonto för att kunna registrera dig på din kurs (1SO180). På
Lnu.se/nystudent finns information om hur du gör. Registrering krävs för att du ska kunna
påbörja din utbildning som du blivit antagen till.
Kursplan och litteratur
Kurslitteraturlistan hittar du i kurs-/ och utbildningsplanen som finns här:
Kurs- och utbildningsplaner
Skriv in kurskod (1SO180) eller kursnamn (Sociologi med arbetslivsinriktning) i sökfältet
för att få fram aktuell kursplan. Om det finns flera versioner ska du välja den senaste
versionen.
Utbildningsplanen för hela programmet finns på programmets hemsida:
https://lnu.se/program/ledarskap-och-organisation/distans-deltid-ht/.
Tag gärna del av övrig information om utbildningen där.
MyMoodle Lärplattform
När du skaffat studentkonto och är registrerad får du också tillgång till kursens lärplattform
MyMoodle. På denna finns kursmaterial och där sker också kommunikationen mellan lärare
och studenter.
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Förhinder
Är du förhindrad att delta på introduktionsträffen (6-7 september), kontakta antingen:
Jessica Hansen, jessica.hansen@lnu.se, tel. 0470-70 82 15) eller:
Håkan Sandström hakan.sandstrom@lnu.se (tel 0470-70 86 06)
Det går också bra att kontakta utbildningsadministratör Helen Hippach,
helen.hippach@lnu.se , tel.0470-708070

Har du frågor som rör utbildningen är du välkommen att höra av dig till Jessica Hansen eller
Håkan Sandström (helst via mail).
Linnéuniversitetets växel: 0772-28 80 00

Med vänlig hälsning
Jessica Hansen
Programansvarig

Håkan Sandström
Programansvarig
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