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CORONARELATERAT

Översikt över studieplatser
Nu finns en karta med öppna studieplatser på Campusområdet som gäller under rådande
coronapandemi. Fortfarande gäller att studenter främst ska plugga hemma och bara vistas på campus
när det verkligen måste, men för att ge möjlighet till att sprida ut sig har fler lokaler öppnats upp.
Se en översikt över universitetets lokaler med studieplatser i Lund och Malmö
Informationen kommer även på engelska här: www.lunduniversity.lu.se/faculty-specific-coronavirusinformation

UNIVERSITETSGEMENSAMT

Många vill läsa vid Lunds universitet*
Det är många som vill studera vid Lunds universitet i höst. Totalt är det 75 448 personer som har sökt
till program och kurser vid Lunds universitet. Det tidigare rekordet var höstterminen 2014, när 73 522
sökt till Lunds universitet.
Antalet ansökningarna till Lunds universitet har ökat med 7,6 procent jämfört med förra hösten. Även
nationellt har ansökningarna till universitet och högskolor ökat med 3 procent, enligt Universitets- och
högskolerådet.
Det är också fler som valt Lunds universitet som sitt förstahandsval. Inför hösten 2021 är det 33 382
personer som har valt kurser och program vid Lunds universitet som sitt förstahandsalternativ.
Spännande är att några av de populäraste kurserna är inom områden som amning och medicinsk rätt.
Se 10 i topp-listan över mest sökta kurser och program på Medarbetarwebben.

Karriärutveckling för akademisk personal
Lunds universitet erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som bidrar till karriärutveckling för
akademisk personal, antingen inom akademin eller utanför. Det finns aktiviteter som är
anpassade dels för doktorander, dels för medarbetare i postdoktoral position och dels för
forskargruppsledare.
De karriärutvecklande aktiviteterna ges på engelska, sker via Zoom eller motsvarande och är
kostnadsfria för individerna och institutionerna.
Det finns några platser kvar till workshopparna:
•
Get organised – fill that portfolio of yours with substance, den 7 maj
•
How to take your research results and turn them into a career outside academia, den 1 juni.
•
Läs mer om vilka aktiviteter som erbjuds i höst 2021 och hur du registrerar dig på
Medarbetarwebben.

Career development for academic staff
Lund University offers a broad range of activities that contribute to career development for
academic staff, either within academia or outside it. Some activities are suitable for doctoral
students, some for staff in postdoctoral positions and others for research team leaders.

The career development activities are offered in English, in Zoom/equivalent and are free of charge,
both for individuals and departments.
There are a few places left in the Workshop:
• Get organised – fill that portfolio of yours with substance, 7 May and in the seminar:
• How to take your research results and turn them into a career outside academia 1 June.
• Read more about which activities we offer during autumn term 2021 and how to register at Staff
Pages.

Skapa tillgängligt webbinnehåll
Nu finns det en kort utbildning i Canvas för hur man skapar tillgängligt webbinnehåll. Den
riktar sig till webbpublicister och verksamhetsansvariga som har en webbplats.
Avsnittet ingår i den kommande digitala internutbildningen "Planera och skapa innehåll för Lunds
universitets webbplatser". Utbildningen är inte kopplad till något speciellt verktyg för webbpublicering.
Innehållet kommer att bestå av filmer, texter, quizzar, modeller och verktyg, samt länkar till fördjupning
i de olika ämnena.
Vi planerar att publicera utbildningen i mindre delar, allt eftersom de olika avsnitten blir klara. Vi
kommer att informera löpande om nya avsnitt tillkommer.
Direktlänk in i utbildningsavsnittet på Canvas i "Tillgängligt innehåll" (logga in med ditt LUCAT-ID)
Kursen finns inte på engelska i dagsläget.

Viktigt med namn på kvitto för att få sjukvårdsersättning
För att du som ansöker om ersättning för sjukvårdskostnader, till exempel läkarbesök, ska få
din ansökan beviljad måste ditt namn finnas med på det originalkvitto du skickar in till
sektionen HR.
Kvittot ska även innehålla uppgifter om vårdgivare (läkare, sjukgymnast eller psykolog), datum för
besöket samt belopp. Om någon av dessa uppgifter saknas så behöver du begära ett
nytt/kompletterande kvitto från vårdgivaren.
Läs mer om ersättning för sjukvård och läkemedel.

Receipts must show your name if you are applying for reimbursement
of healthcare expenses
If you are applying for reimbursement of healthcare expenses, such as a consultation with a
doctor, your name must be on the original receipt that you send to HR for approval.
The receipt must also include details of the healthcare provider (physician, physiotherapist or
psychologist), the date of the consultation and the amount paid. If any of this information is missing,
you need to request a new/additional receipt from the healthcare provider.
Read more about reimbursement of healthcare and medication costs.

EUGLOH Alliance day 12 Maj*
Den 12 maj anordnar EUGLOH sitt årliga evenemang Alliance Day – en heldag som är öppet för
alla studenter, medarbetare och allmänhet. Syftet är att fira EUGLOH alliansen. Årets tema
handlar om hur man kan utforska världen med dagens begränsningar.

Hur kan vi följa vår nyfikenhet i tider när resor är begränsade och alltmer övergår till virtuella
utrymmen? Hur kan vi skapa en känsla av tillhörighet och närhet? Några av aktiviteterna är: ett
rundabordssamtal med vicerektorer från varje EUGLOH-universitet på temat hur dagens
begränsningar påverkar EUGLOH:s uppbyggnad.
Vicerektor för utbildning, Ann-Kristin Wallengren, deltar från Lunds universitet.
Aktiviteter under dagen är till exempel en cook-a-long med en fransk kock, virtuell yoga, konserter, ett
interkulturellt quiz och mycket mer!
Varmt välkomna att fira med oss den 12 maj 10:00-17: 00.
Registrera dig och läs hela programmet här! Frågor? Kontakta: isabelle.nilsson@er.lu.se

EUGLOH Alliance Day 12 May
On 12 May EUGLOH is organising its annual event the Alliance day – a full day open to all
students, staff and the general public. The purpose of Alliance day is to celebrate and
acknowledge the EUGLOH alliance. This year’s topic is about exploring the world with today’s
constraints.
How can we develop our curiosity in times when travel and exploration are limited and increasingly
shifting to virtual spaces? How can we create a sense of belonging and closeness? Some of the
activities are: a round-table with Vice rectors from each EUGLOH university on the topic of how
today’s constraints affects constructing EUGLOH.
Pro vice-Chancellor for education, Ann-Kristin Wallengren will participate from Lund University.
Activities during the day are for example a cook-along with a French chef, virtual Yoga, concerts and
an intercultural quiz and much more!
Come celebrate with us on the 12 May 10:00-17:00.
Register and read the complete programme here! Questions? Contact isabelle.nilsson@er.lu.se

FÖR CHEFER

Anmäl dig till chefsforum – sista anmälningsdag 29 april
Sektionen HR och Företagshälsovården arrangerar den 7 maj två digitala chefsforum (ett på svenska
och ett på engelska) på temat distansarbete/arbete hemifrån, vilket har aktualiserats under den
pågående pandemin. Forumen vänder sig till chefer med personalansvar.
Läs mer på HR-webben

Register for the managers’ forum, new deadline: 29 April
HR and the Occupational Health Service are organising two digital forums for managers on 7 May
(one in Swedish and one in English) on the theme of remote working/working from home, which has
become topical during the ongoing pandemic. The forum is intended for managers with responsibility
for human resources.
Read more on the HR website

OM NYHETSBREVET
Detta mejlutskick skickas till kommunikationsansvariga på fakultetsnivå och andra
intresserade i syfte att användas i andra kanaler. I vissa fall kan det fungera som
slutgiltigt utskick.
Synpunkter och meddelanden: Redaktör för utskicket är Anna Mansfeld,
kommunikativt verksamhetsstöd vid sektionen Kommunikation. Hör gärna av dig med
synpunkter till: anna.mansfeld@kommunikation.lu.se
Länkar:
Tidigare mejlutskick finns arkiverade på LU box
Medarbetarwebben - Den gemensamma interna webbplatsen för Lunds universitet
Staff pages - The internal website for Lund University.

