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Introduktion av nya medarbetare på CEC  
 
Obligatorisk kompetensutveckling ny personal 
 
Kompetensutveckling för administrativ personal – Kompetensportalen 
http://kompetensportalen.lu.se/  
 

• Vårt uppdrag - What are the implications of being a public employee? / Vad det 
innebär att vara statsanställd: självstudiekurs online 30 min, grundläggande 
kunskaper i den statliga värdegrunden, offentlighetsprincipen, reglering av jäv och 
bisyssla med mera 

• LUISA – LUs informationssäkerhetsutbildning för användare: självstudiekurs online 10 
min, förståelse för, och kunskap om, grunderna i informationssäkerhet 

• Hållbar utveckling – en introduktion: självstudiekurs online, introduktion till området 
hållbar utveckling, 14 filmade avsnitt med företrädare från några av Lunds 
universitets verksamheter.  

BEROENDE PÅ TJÄNST OCH BAKGRUND 
• Välkomstdag för nya medarbetare: inspirationsdag för nya medarbetare där vi visar 

upp vårt universitet och den spännande arbetsplatsen 
• Att arbeta vid Lunds Universitet: självstudiekurs online, kunskaper kring regler och 

lagar du behöver känna till som anställd vid Lunds universitet 
• Finns ett stort utbud av kurser om tex LADOK, LUCRIS, LUCAT, Primula, Raindance, 

W3D3, EOS, Engelska 
 
 
Kompetensutveckling för svensktalande forskande personal – Kompetensportalen 
http://kompetensportalen.lu.se/ 
 

• Vårt uppdrag - What are the implications of being a public employee? / Vad det 
innebär att vara statsanställd: självstudiekurs online 30 min, grundläggande 
kunskaper i den statliga värdegrunden, offentlighetsprincipen, reglering av jäv och 
bisyssla med mera 

• LUISA – LUs informationssäkerhetsutbildning för användare: självstudiekurs online 10 
min, förståelse för, och kunskap om, grunderna i informationssäkerhet 

• Hållbar utveckling – en introduktion: självstudiekurs online, introduktion till området 
hållbar utveckling, 14 filmade avsnitt med företrädare från några av Lunds 
universitets verksamheter. 

• Välkomstdag för nya medarbetare: inspirationsdag för nya medarbetare där vi visar 
upp vårt universitet och den spännande arbetsplatsen 

 
Kompetensutveckling för engelsktalande forskande personal – Kompetensportalen 
http://kompetensportalen.lu.se/ 
 

• Vårt uppdrag - What are the implications of being a public employee?: online course 
30 min on what it means to be a public employee 

• LUISA – LU’s Information Security Training for Users online course 10 min, basic 
understanding and knowledge of information security 

http://kompetensportalen.lu.se/
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=8234
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=8234
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=8408
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=18494
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=222
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=12713
http://kompetensportalen.lu.se/
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=8234
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=8234
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=8408
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=18494
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=222
http://kompetensportalen.lu.se/
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=8234
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=8637
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• Sustainable development – an introduction: online course, 14 short films from parts 
of Lund University, some films are in English. 

• Welcome Day in English for New Employees: introduce, inspire and give you a taste 
of the exciting workplace we have here at Lund University 

 

https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=18494
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=218
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