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Växjö 2019-06-13

Välkommen till Språk och politik (SPIK)
Du har sökt och blivit antagen till programmet Språk och politik (SPIK) vid
Linnéuniversitetet. Jag heter Sheila Feldmanis och är ansvarig för programmet. Med
detta brev vill jag hälsa dig varmt välkommen och ge dig lite kort information inför
terminsstarten.
Introduktionsmöte
Höstterminen inleds med ett traditionellt upptaktsmöte för SPIK-programmet
i sal K-1043 måndagen den 2 september kl. 10.15 - ca 12.00. Karta över
campusområdet finns här:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kontakta-och-besoka/karta/
På mötet får du information om utbildningens innehåll och upplägg. Du får också
träffa programansvarig samt några av dina lärare och administratörer som är viktiga
under din studietid. Representanter för programföreningen, studentkåren samt
tidigare SPIK-studenter kommer också att vara med.
Introduktionsmötet är obligatoriskt.
Introduktionsmöten för respektive inriktning
Det är även obligatorisk närvaro vid introduktionsmötet för det språk du skall läsa.
Om du inte redan har fått information för ditt inriktningsämne kan du hitta
information om det via följande länk: https://lnu.se/nystudent
Sök på kurskoden för den inriktning du ska läsa:
1EN100, engelska
1FR100, franska
1SP100, spanska
1TY100, tyska
Om du läser din inriktning i Barcelona, Berlin eller Nice, får du separat information
från ämnesansvarig för ditt inriktningsspråk.
Om det är något oklart med introduktionsmötena för inriktningsämnena ber vi dig att
kontakta den som är ansvarig för ämnet. Kontaktuppgifterna hittar du om du söker
på kurskoden.
Alla som läser i Växjö deltar i kursen Allmän grammatik med start tisdagen
den 3 september kl 13.15-15.00.
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Förhinder
Om du är förhindrad att delta vid introduktionsmötet måste du anmäla detta till oss i
förväg. Kontakta i så fall vår utbildningsadministratör Helena Rydén
(helena.ryden@lnu.se) eller mig (sheila.feldmanis@lnu.se) senast onsdagen den 28
augusti.
Skaffa studentkonto och registrera dig
Du behöver ha ett studentkonto för att kunna registrera dig. På Lnu.se/nystudent
finns information om hur du gör. Registrering krävs för att du ska kunna påbörja den
utbildning som du har blivit antagen till.

Litteratur
Kurslitteraturlistan hittar du i kursplanen som finns här:
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 versionen.
VISKA
Jag rekommenderar varmt att delta i vår studentföreningen VISKAs nollningsvecka
före terminstarten. Du får en separat inbjudan från VISKA. Det är ett unikt tillfälle
att träffa andra studenter och då får du också intressant information i kombination
med roliga upplevelser!
Om du har frågor, kontakta mig gärna, säkrast per e-post!
Med en önskan om sköna sommarveckor och varmt välkommen till upptaktsmöte
den 2 september!
Sheila Feldmanis
programansvarig
0470-708 530
sheila.feldmanis@lnu.se
Linnéuniversitetets växel: 0772-28 80 00

