
 

 

 

 
 

Information webbregistrering Fristående kurser Musikhögskolan i Malmö 
 

Genom registrering bekräftar du att du fortfarande vill behålla din studieplats. Du måste vara 
registrerad på utbildningen för att kunna delta i undervisning och examination. 
Registrering är också en förutsättning för att få högskolepoäng samt studiemedel från CSN. Varje 
kväll sker en automatisk överföring med registrerade studenter från Ladok till CSN, vilket utgör 
underlag för din utbetalning. CSN:s webbplats 

 

Information om kursstart 
Det är viktigt att ta kontakt med kursansvarig om du inte kan komma till introduktionsmötet, gör du 
inte detta kan du förlora din plats. Vid frågor kring kursinfo och kursstart, kontakta kursansvarig (finns 

angivet i kursinfo på antagning.se). Om du avbryter dina studier efter att du registrerat dig måste du 
meddela detta till både kursansvarig samt kansliet så att avbrott läggs in i ladok. 

 

Registrering via Studentportalen 
Du registrerar dig enklast i studentportalen när du aktiverat ditt studentkonto (se nedan hur du gör 
detta), webbregistreringen är överlag öppen veckan innan terminsstart. Tänk på att många av våra 
kurser som startar på ht går över två terminer, då behöver du också fortsättningsregistrera dig i 
januari, veckan innan vårterminen startar.  

 
Så här aktiverar du ditt studentkonto: 

1. Gå till http://passport.lu.se 
2. Välj ”Antagning.se” eller ”eduID.se” och logga in med samma uppgifter som du använde när du 

anmälde dig på Antagning.se. (Om du är skandinavisk student, men inte svensk medborgare, skriver 
du in ditt tillfälliga svenska personnummer som finns i antagningsbeskedet eller den e-postadress du 
registrerade som användarnamn.) 

3. I rutan ser du ditt användarnamn (exempelvis "ab1234cd-s". ) Skriv upp och spara innan du 
fortsätter! 

4. Läs igenom informationen och sätt kryss i rutan för att kunna gå vidare. 
5. Välj lösenord till ditt studentkonto enligt instruktionerna. Tänk på att lösenordet är personligt och 

ska förvaras på ett säkert sätt! 
Du kommer nu till sidan som bekräftar att ditt studentkonto/användaridentitet har aktiverats. 

 
Om du inte får rätt på det så kan du läsa mer på LU’s hemsida, här står mer om info om 
studentkontot samt hur du når Support via Servicedesk om du behöver ytterligare hjälp. 

 

Vid frågor eller problem kring registrering kan du också kontakta Sara Engblom, 
sara.engblom@mhm.lu.se 

 

mailto:sara.engblom@mhm.lu.se
http://passport.lu.se/
https://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto
mailto:sara.engblom@mhm.lu.se


 

Webbregistrering via Studentportalen 
 

Logga in på student.lu.se och klicka på Ladok och välj Ladok3. 

 

 

I fliken Aktuell utbildning > Kommande ser man kurser man är antagen till. Den övre kursen är inte 
öppen för registrering ännu. Man kan se vilket datum som registreringen öppnar. Den undre kursen 
kan man registrera sig på. Klicka på Registrera. 

 



 

Information om vad registreringen innebär visas. Klicka på Registrera mig. 

 

 

Nu hamnar kursen under Aktuell utbildning. 

 


	Information webbregistrering Fristående kurser Musikhögskolan i Malmö
	Information om kursstart Det är viktigt att ta kontakt med kursansvarig om du inte kan komma till introduktionsmötet, gör du inte detta kan du förlora din plats. Vid frågor kring kursinfo och kursstart, kontakta kursansvarig (finns angivet i kursinfo ...
	Registrering via Studentportalen
	ladok.pdf
	Information webbregistrering Vt21 Fristående kurser Musikhögskolan i Malmö
	Information om kursstart Det är viktigt att ta kontakt med kursansvarig om du inte kan komma till introduktionsmötet, gör du inte detta kan du förlora din plats. Vid frågor kring kursinfo och kursstart, kontakta kursansvarig (finns angivet i kursinfo ...
	Registrering via Studentportalen
	Ladok - reg v21.pdf
	Information webbregistrering ht20.pdf
	Information webbregistrering ht20.pdf
	Information webbregistrering Ht21 Fristående kurser Musikhögskolan i Malmö
	Information om kursstart
	Registrering via Studentportalen

	Information webbregistrering ht20_MHM.pdf
	Information webbregistrering Ht20 Fristående kurser Musikhögskolan i Malmö
	Information om kursstart
	Registrering via Studentportalen


	Information webbregistrering ht20_MHM.pdf
	Information webbregistrering Ht20 Fristående kurser Musikhögskolan i Malmö
	Information om kursstart
	Registrering via Studentportalen






