
 

 

 

 
 

Information webbregistrering Ht20 Fristående kurser Musikhögskolan i Malmö 
 
Genom att registrera 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 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). 
 
Registrering via Studentportalen 
Du registrerar dig enklast på webben när din institution har öppet för webbregistrering, 
överlag är webbregistreringen öppen veckan innan terminsstart. Detta gör du i 
Studentportalen, student.lu.se. 

 
För att kunna registrera dig i Studentportalen måste du ha ett studentkonto (Lucat-konto). 
När kontot är skapat skickas e-post om hur du aktiverar studentkontot till den e-postadress 
som du angav när du gjorde din ansökan till Lunds universitet. Studentkontot skapas när man 
läser kurs på LU första gången, du kan alltså ha ett studentkonto sedan flera år tillbaka om du 
har studerat tidigare. Läs i lathunden längre ner hur du går tillväga. 

 
Har du inte fått mail med information om hur du ska gå tillväga så kan du läsa mer på LU’s 
hemsida, här står också hur du gör om det inte fungerar; 

  https://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto 
 

Vid frågor eller problem kring registrering kontakta Sara Engblom, 

sara.engblom@mhm.lu.se 
 

Anmäl avbrott på kurs, om du avbryter dina studier efter att du registrerat dig måste du 
meddela detta till både kursansvarig samt kansliet. 

http://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. 
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