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2 RESPEKT, TOLERANS OCH OMTANKE

Respekt, tolerans och omtanke
Juridiska fakulteten främjar en innovativ och kreativ miljö med utrymme för förändring och 
möjlighet till utveckling för alla, medarbetare som student. Olika bakgrund, erfarenheter, 
kunskap och personlighet är viktigt för att stärka det interna samspelet och stimulera till 
nytänkande.  

Respekt, tolerans och omtanke ska gälla i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande 
och lojalitet mot universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål. Tillsammans ansvarar 
vi för att nolltolerans mot kränkande särbehandling råder. 
 

Lika rättigheter och möjligheter
Juridiska fakulteten bedriver ett kontinuerligt arbete för jämställdhet, likabehandling och 
mångfald. På fakulteten finns en jämställdhets- och likabehandlingskommitté. Du är välkommen 
att vända dig till kommitténs ordförande eller sekreterare om du har uppmärksammat problem 
eller har förbättringsidéer som har med jämställdhet, likabehandling eller mångfald att göra. 
Mer information hittar du på juridiska fakultetens hemsida: www.jur.lu.se
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3HUMANIORA & TEOLOGI | 2019/2020

Välkommen! 

Att läsa humaniora och teologi är att lära om och för livet. I en värld där in-
trycken ökar i takt med samhällstempot är det viktigt att kunna resonera och 
diskutera utifrån olika perspektiv och humanistiska värderingar. 

Denna broschyr presenterar våra humanistiska och teologiska utbildningar, 
och visar vilka möjligheter som finns för den som läser hos oss. Vårt utbud 
av utbildningar är mycket stort och varierande. Lund är därtill en fantastisk 
studentstad som har allt du kan önska dig under dina viktiga år som student! 

Vad är humaniora och teologi? 

Inom humaniora och teologi sätts människan och kulturen i centrum. Studier 
hos oss öppnar för ett livslångt lärande där du lär dig konsten att kommunicera 
på olika nivåer, i olika kulturer och på olika sätt. I studierna ställs frågor som 
Vilken är den bästa av alla världar? Är alla människor lika mycket värda? eller 
Vad innebär det att behärska ett språk? 

Genom att studera humanistiska och teologiska ämnen lär vi oss mer om 
nutidsmänniskan och hennes utmaningar och vi förstår bättre hur vi fungerar 
i samspel med vår omgivning. Det finns många ämnen att välja mellan inom 
humaniora och teologi. Stora och mindre språk, historiska och filosofiska äm-
nen, olika tros- och livsåskådningar, konst- och musikvetenskap, journalistik och 
mycket mer. 

Humaniora och teologi bidrar inte enbart till att du ser individen i ett större 
sammanhang. Studierna bidrar också i allra högsta grad till en ökad förståelse 
för de internationella miljöer som du med stor sannolikhet kommer i kontakt 
med i ditt framtida yrkesliv. 
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Några exempel på yrken 

ARKEOLOG 
Som arkeolog arbetar du med att tolka och analysera kvarlämna-

de spår från forntiden, vilket ställer höga krav på såväl praktiska 

som teoretiska kunskaper. Fältarkeologer arbetar främst med 

utgrävningar medan andra arkeologer exempelvis är handläg-

gare av ärenden, rådgivare eller arbetar med finansiering av 

arkeologisk verksamhet. Många arkeologer arbetar också med 

museisamlingar och utställningar. 

ARKIVARIE 
Som arkivarie är du med och påverkar historien. Arkivarien 

värderar och bedömer vilken information som ska sparas i arkiv 

inför framtiden. Det kan vara allt från politikers krognotor till 

Strindbergs brev. Med sin speciella kompetens kan en arkivarie 

arbeta i offentlig sektor likaväl som i arkivet på ett större företag. 

BIBLIOTEKARIE 
Bibliotekarie är ett yrke som det har kommit att ställas allt högre 

krav på de senaste åren i och med den snabba IT-utvecklingen. 

I stort sett arbetar du som bibliotekarie med att samla, struktu-

rera, söka och förmedla kunskap och information, exempelvis 

på ett bibliotek där det handlar om att ge användaren hjälp 

med informationssökningen. Bibliotekarier finns på traditionella 

bibliotekstjänster i exempelvis skolbibliotek, men också på mer 

specialiserade informationstjänster inom näringsliv och orga-

nisationer. 

COPYWRITER 
Som copywriter arbetar du med idéer och texter i reklam, oftast 

på en reklambyrå. Det är viktigt att du kan formulera dig intres-

seväckande för att nå den tänkta målgruppen med ett visst 

budskap. En stor del av arbetet handlar också om research för 

att ta reda på fakta om varan, idén eller tjänsten som ska säljas. 

Som copywriter är det viktigt att vara duktig på språk eftersom 

det är språket som är ditt främsta arbetsverktyg. 

FORSKARE 
För att påbörja en karriär som forskare är det först doktorandstu-

dier som gäller. För doktorandstudier krävs att du blir antagen till 

forskarutbildning. Att forska är ett mycket varierande och roligt 

arbete och ofta ingår en viss del undervisning. 

Forskarutbildning finns inom de flesta ämnen och om du vill 

veta mer, kontakta studievägledaren vid den institution där det 

ämne som du är intresserad av finns (kontaktuppgifter hittar 

du på sidan 39). 

FÖRFATTARE 
Som författare arbetar du inte bara med det du kanske först 

tänker på, nämligen att skriva romaner. Författare skriver även 

faktaböcker, och många av de dramaserier vi ser och hör i TV och 

radio står det en manusförfattare bakom. Att vara författare är 

ett varierande och intressant arbete och många är så kallade fria 

yrkesutövare. Många författare närmar sig också journalistiken 

genom att skriva noveller för tidningar och magasin eller längre 

artiklar som kräver research och en noggrann disposition. 

FÖRLAGSREDAKTÖR 
Som förlagsredaktör arbetar du med produktionen av böcker, 

ljudböcker, webbpublikationer m.m., från manus till färdig pro-

dukt. Det textredaktionella arbetet sker alltid i nära samarbete 

med det bildredaktionella, vilket ställer höga krav på kunskaper 

om layout och inte bara text. Till arbetsuppgifterna hör också 

informationssökning, samordning av författarkontakter, fakta-

kontroll, språklig granskning och olika marknadsanalyser. 

JOURNALIST 
Som journalist är du ofta reporter eller redigerare inom press, 

radio och TV. Vissa journalister specialiserar sig inom ett visst 

ämnesområde medan andra arbetar som allmänreportrar. Som 

journalist arbetar du med research inför olika artiklar eller inslag. 

Du granskar, bearbetar och sprider information som är intressant 

5HUMANIORA & TEOLOGI | 2019/2020

Några exempel på yrken 

ARKEOLOG 
Som arkeolog arbetar du med att tolka och analysera kvarlämna-

de spår från forntiden, vilket ställer höga krav på såväl praktiska 

som teoretiska kunskaper. Fältarkeologer arbetar främst med 

utgrävningar medan andra arkeologer exempelvis är handläg-

gare av ärenden, rådgivare eller arbetar med finansiering av 

arkeologisk verksamhet. Många arkeologer arbetar också med 

museisamlingar och utställningar. 

ARKIVARIE 
Som arkivarie är du med och påverkar historien. Arkivarien 

värderar och bedömer vilken information som ska sparas i arkiv 

inför framtiden. Det kan vara allt från politikers krognotor till 

Strindbergs brev. Med sin speciella kompetens kan en arkivarie 

arbeta i offentlig sektor likaväl som i arkivet på ett större företag. 

BIBLIOTEKARIE 
Bibliotekarie är ett yrke som det har kommit att ställas allt högre 

krav på de senaste åren i och med den snabba IT-utvecklingen. 

I stort sett arbetar du som bibliotekarie med att samla, struktu-

rera, söka och förmedla kunskap och information, exempelvis 

på ett bibliotek där det handlar om att ge användaren hjälp 

med informationssökningen. Bibliotekarier finns på traditionella 

bibliotekstjänster i exempelvis skolbibliotek, men också på mer 

specialiserade informationstjänster inom näringsliv och orga-

nisationer. 

COPYWRITER 
Som copywriter arbetar du med idéer och texter i reklam, oftast 

på en reklambyrå. Det är viktigt att du kan formulera dig intres-

seväckande för att nå den tänkta målgruppen med ett visst 

budskap. En stor del av arbetet handlar också om research för 

att ta reda på fakta om varan, idén eller tjänsten som ska säljas. 

Som copywriter är det viktigt att vara duktig på språk eftersom 

det är språket som är ditt främsta arbetsverktyg. 

FORSKARE 
För att påbörja en karriär som forskare är det först doktorandstu-

dier som gäller. För doktorandstudier krävs att du blir antagen till 

forskarutbildning. Att forska är ett mycket varierande och roligt 

arbete och ofta ingår en viss del undervisning. 

Forskarutbildning finns inom de flesta ämnen och om du vill 

veta mer, kontakta studievägledaren vid den institution där det 

ämne som du är intresserad av finns (kontaktuppgifter hittar 

du på sidan 39). 

FÖRFATTARE 
Som författare arbetar du inte bara med det du kanske först 

tänker på, nämligen att skriva romaner. Författare skriver även 

faktaböcker, och många av de dramaserier vi ser och hör i TV och 

radio står det en manusförfattare bakom. Att vara författare är 

ett varierande och intressant arbete och många är så kallade fria 

yrkesutövare. Många författare närmar sig också journalistiken 

genom att skriva noveller för tidningar och magasin eller längre 

artiklar som kräver research och en noggrann disposition. 

FÖRLAGSREDAKTÖR 
Som förlagsredaktör arbetar du med produktionen av böcker, 

ljudböcker, webbpublikationer m.m., från manus till färdig pro-

dukt. Det textredaktionella arbetet sker alltid i nära samarbete 

med det bildredaktionella, vilket ställer höga krav på kunskaper 

om layout och inte bara text. Till arbetsuppgifterna hör också 

informationssökning, samordning av författarkontakter, fakta-

kontroll, språklig granskning och olika marknadsanalyser. 

JOURNALIST 
Som journalist är du ofta reporter eller redigerare inom press, 

radio och TV. Vissa journalister specialiserar sig inom ett visst 

ämnesområde medan andra arbetar som allmänreportrar. Som 

journalist arbetar du med research inför olika artiklar eller inslag. 

Du granskar, bearbetar och sprider information som är intressant 



Sida ur broschyr, A4.  
Bilderna är placerade enligt satsytans grid.

10 HUMANIORA & TEOLOGI | 2019/2020

Studera utomlands 

Ta chansen och studera utomlands en eller två terminer! Förutom minnen för livet får du 
lära känna en ny kultur och ett annat utbildningssystem, och ta del av kurser som kanske 
inte finns hemma i Sverige. Du skaffar dig också värdefulla erfarenheter som kan vara till stor 
nytta när du ska ut på arbetsmarknaden.

Visste du att företagare uppfattar studenter som har studerat 

eller praktiserat utomlands som flexibla, tålmodiga, nyfikna, 

modiga och stresståliga. Dessutom har man visat att man klarar 

sig bra i nya miljöer, har en interkulturell förståelse och är duk-

tig på språk. Som student vid de humanistiska och teologiska 

fakulteterna har du stora möjligheter att åka utomlands för att 

studera. Du kan välja mellan över 100 universitet både i och 

utanför Europa och du har till och med möjlighet att åka till Uni-

versity of California. Dessutom finns det många sommarkurser 

utomlands som du kan söka.

Många av de ämnen som finns inom humaniora och teologi 

har en internationell prägel och det finns mycket kunskap att 

hämta vid något av våra partneruniversitet. Inte nog med att du 

får uppleva en ny kultur, den akademiska miljön har också en 

viss lokal prägel eller inriktning som det är nyttigt och intressant 

att ta del av.

Mer information: 
www.ht.lu.se/utbildning/internationella-mojligheter
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7RESEARCH STRATEGY 2017–2021

4. Research at the University is to be supported by research  
infrastructure which is accessible and fit for purpose
Good access to research infrastructure such as research facilities, high performance 
instrumentation, libraries, computer clusters, extensive databases etc. is not only a condition 
for effective individual research. It also greatly contributes to deeper national and interna-
tional cooperation within research and creates the conditions for increased cooperation 
with different stakeholders in society. Research at Lund University needs to be supported by 
research infrastructure which is accessible and fit for purpose. Achieving this is one of the 
University’s major challenges. 

Lund University will therefore

• develop research infrastructure which promotes successful and attractive research 
environments and make it well-known and accessible.

• close down research infrastructure which is not fit for purpose.

• on all levels, work to achieve sustainable financing of existing and new research infra-
structure and work for an effective national policy for the financing and co-financing of 
research infrastructure.

• contribute to responsible use of the resources that Sweden sets aside for research 
infrastructure by optimising the use of local, regional, national and international research 
infrastructures and work for the efficient allocation of resources.

• proactively work on issues concerning research data in digital form and its management, 
in particular storing data and making it available.
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A WORLD-CLASS UNIVERSITY

To understand, explain and improve

Lund University was founded in 1666 and, ever 
since, has been a centre of culture and learning. 
We are repeatedly ranked among the world’s 
top 100 universities. One of our strengths is 
our unique disciplinary range and our ability 
to generate boundary-crossing collaboration. 
Student influence, internationalisation and close 
cooperation with wider society are other charac-
teristics of Lund University.

OUTSTANDING RESEARCH
Our eight faculties conduct strong research 
in many different areas, including over thirty 
research fields in which we are world-leading. 
Many scientific breakthroughs and pioneer-
ing innovations have originated from Lund 
University.

AN INTERNATIONAL UNIVERSITY
Our strong reputation helps to attract students 
and researchers from all over the world. More 
international students apply to Lund than to 
any other university in Sweden. We  collaborate 
with more than 500 universities world wide 
and we are the only Swedish university to be a 
member of the  international research networks 

League of European Research Universities 
(LERU) and Universitas 21 (U21).

A WIDE RANGE OF STUDY PROGRAMMES
Our study programmes are closely intertwined 
with current research and we have one of 
the widest ranges of study programmes 
in Sweden, including several unique inter-
disciplinary programmes for both Swedish and 
international students. 

WORLD-LEADING RESEARCH FACILITIES
Two of the world’s foremost research facilities 
for materials research and life sciences are 
established in Lund – the synchrotron radiation 
facility MAX IV, which was inaugurated in June 
2016, and the European Spallation Source (ESS) 
which will feature the world’s most powerful 
neutron source when it opens for research in 
2023.

OPEN ACTIVITIES
The University offers many open activities, not 
least the public events at Skissernas Museum – 
Museum of Artistic Process and Public Art, the 
Botanical Garden and the Historical Museum.
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LUND UNIVERSITY IN BRIEF

FOUNDED: 1666

MOTTO: Ad utrumque (paratus), 
prepared for both

NUMBER OF STUDENTS: 40 000

NUMBER OF EMPLOYEES: 7 600

ANNUAL TURNOVER: EUR 830 million

RANKING (2018/19): 
QS World University Rankings: 92 
Times Higher Education: 98 
Shanghai ranking: 101–150

FACULTIES:
• School of Economics and Management
• Faculty of Engineering, LTH
• Faculty of Fine and Performing Arts
• Faculties of Humanities and Theology
• Faculty of Law
• Faculty of Medicine
• Faculty of Science
• Faculty of Social Sciences

• The University also comprises 
MAX IV, the International Institute 
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Varmt välkommen till 
Samhällsvetenskapliga  
fakulteten! 

Samhällsvetenskapliga fakulteten, som i antal stu-
denter är en av de största vid Lunds universitet, 
omfattar samhällsvetenskapliga och beteendeve-
tenskapliga ämnen. Vår fakultet erbjuder en kreativ 
akademisk miljö med engagerade studenter och 
forskare. Utöver ett brett utbud av ämnen finns 
professionsutbildningar till psykolog, socionom och 
psykoterapeut. Vår huvuduppgift är att utveckla 
och förmedla kunskap om samhälle, människa och 
organisationer. De samhällsvetenskapliga forskarna 
arbetar med att utveckla kunskap som genererar 
sociala innovationer, konkurrenskraft och en socialt 
hållbar utveckling.

Detta arbete är du nu en del av och din arbetsinsats 
är betydelsefull. Vi är måna om att fakulteten ska 
vara en stimulerande och trygg arbetsmiljö. Det är 
min förhoppning att du kommer att trivas hos oss.

Ann-Katrin Bäcklund, dekan
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utbildning. UKÄ ger Lunds universitet grönt ljus och full pott 

på samtliga 19 bedömningsgrunder, något som få högskolor 

och universitet når upp till.

Trafikflyghögskolan. Transportstyrelsen har certifierat Trafik-

flyghögskolan vid Lunds universitet som Sveriges och Europas 

första Auktoriserade Drönarskola (ADS). Den nya auktorise-

ringen innebär att Lunds universitet nu har möjligheten att 

utbilda fjärrpiloter till nivån Specifik kategori, vilket bland annat 

innebär möjligheter att flyga högre, längre, tyngre och snab-

bare än vad som är möjligt inom den öppna drönarkategorin.

Wallenberg Academy Fellows. Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse har under året utsett två forskare vid Lunds universitet 

till nya Wallenberg Academy Fellows; Daniella Rylander Ottos-

son vid Medicinska fakulteten som forskar inom regenerativ 

neurofysiologi och Hannah Strømmen som studerar bibeltexter 

och sekularism.

Campusutveckling. Universitetet  inrättade under året ett nytt 

kontor och ett nytt råd med fokus på utvecklingen av cam-

pus. Syftet är att få en helhetsbild och undvika blindskär när 

omkring en tredjedel av det samlade campusområdet i Lund, 

Malmö och Helsingborg antingen redan är under ombyggnad 

eller har långt gångna planer på förändring och utveckling. 

Fyra forskare bland de mest citerade. Fyra forskare vid 

Lunds universitet finns med på 2021 års lista över högt cite-

rade forskare som varje år sammanställs av Clarivate, företaget 

bakom Web of Science. De fyra lundaforskare som finns med 

på listan är Johannes Rousk, professor i markmikrobiologi, 

Oskar Hansson, professor i neurologi vid enheten för klinisk 

minnesforskning, Sara Linse, professor vid biokemi och struk-

turbiologi och Niklas Mattsson-Carlgren, universitetslektor vid 

enheten för klinisk minnesforskning. I sin helhet rymmer listan 

drygt 6 600 forskare från hela världen som visat betydande 

inflytande inom sitt forskningsfält genom publiceringen av 

flera artiklar med omfattande citeringar under det senaste 

decenniet. 

Nya projekt till ESS. Svenska lärosäten, institut och företag 

samarbetar kring planering av nya instrument för installation 

vid ESS, världens mest kraftfulla forskningsanläggning för 

neutronstrålning, utanför Lund. Vetenskapsrådet beviljade i 

november bidrag för två tvärdisciplinära projekt som förstudier 

för framtida instrument vid ESS: SAGA och HIBEAM. Forsk-

ning kopplat till SAGA rör gränsområdet mellan fysik, kemi 

och biologi, medan HIBEAM skapar en miljö för samarbete 

mellan specialister inom partikel- och kärnfysik och magnetisk 

fältkontroll. De båda projekten utgår från internationellt fram-

stående forskning och utförs i samarbete med internationella 

och industriella partner. Initiativtagare till SAGA-projektet är 

Lunds universitet, Uppsala universitet, Malmö universitet, Lin-

köpings universitet och Kungliga Tekniska högskolan. 

Lundaforskare vann Forskar Grand Prix. Michael Bossetta, 

som forskar kring sociala medier och politik vid Institutionen 

för kommunikation och medier, har utsetts till Sveriges bästa 

forskare i att på fyra minuter fängsla både jury och publik. 

Forskar Grand Prix arrangeras av Vetenskap & Allmänhet (VA) 

och de fyra forskningsråden Forte, Formas, Vetenskapsrådet 

och Vinnova. 

Storsatsning på nya material. Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse satsar drygt tre miljarder kronor på forskning som 

skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle. Detta ska ske 

genom att nya och förbättrade material och tillverkningspro-

cesser tas fram, vilka bland annat syftar till bättre teknologi 

för framtidens energisystem och bekämpning av föroreningar 

och giftiga utsläpp. Dessutom ingår en utökad satsning på 

förnybara material av skogsprodukter. För Lunds universitet 

innebär det runt 500 miljoner kronor de kommande åren.

Till vänster: Transportstyrelsen har certifierat Trafikflyghögskolan som Sveriges och Europas första Auktoriserade Drönarskola.
Till höger: Niklas Mattsson-Carlgren är en av fyra forskare vid Lunds universitet på Clarivates lista över högt citerade forskare 2021.

13LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2021 

utbildning. UKÄ ger Lunds universitet grönt ljus och full pott 

på samtliga 19 bedömningsgrunder, något som få högskolor 

och universitet når upp till.

Trafikflyghögskolan. Transportstyrelsen har certifierat Trafik-

flyghögskolan vid Lunds universitet som Sveriges och Europas 

första Auktoriserade Drönarskola (ADS). Den nya auktorise-

ringen innebär att Lunds universitet nu har möjligheten att 

utbilda fjärrpiloter till nivån Specifik kategori, vilket bland annat 

innebär möjligheter att flyga högre, längre, tyngre och snab-

bare än vad som är möjligt inom den öppna drönarkategorin.

Wallenberg Academy Fellows. Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse har under året utsett två forskare vid Lunds universitet 

till nya Wallenberg Academy Fellows; Daniella Rylander Ottos-

son vid Medicinska fakulteten som forskar inom regenerativ 

neurofysiologi och Hannah Strømmen som studerar bibeltexter 

och sekularism.

Campusutveckling. Universitetet  inrättade under året ett nytt 

kontor och ett nytt råd med fokus på utvecklingen av cam-

pus. Syftet är att få en helhetsbild och undvika blindskär när 

omkring en tredjedel av det samlade campusområdet i Lund, 

Malmö och Helsingborg antingen redan är under ombyggnad 

eller har långt gångna planer på förändring och utveckling. 

Fyra forskare bland de mest citerade. Fyra forskare vid 

Lunds universitet finns med på 2021 års lista över högt cite-

rade forskare som varje år sammanställs av Clarivate, företaget 

bakom Web of Science. De fyra lundaforskare som finns med 

på listan är Johannes Rousk, professor i markmikrobiologi, 

Oskar Hansson, professor i neurologi vid enheten för klinisk 

minnesforskning, Sara Linse, professor vid biokemi och struk-

turbiologi och Niklas Mattsson-Carlgren, universitetslektor vid 

enheten för klinisk minnesforskning. I sin helhet rymmer listan 

drygt 6 600 forskare från hela världen som visat betydande 

inflytande inom sitt forskningsfält genom publiceringen av 

flera artiklar med omfattande citeringar under det senaste 

decenniet. 

Nya projekt till ESS. Svenska lärosäten, institut och företag 

samarbetar kring planering av nya instrument för installation 

vid ESS, världens mest kraftfulla forskningsanläggning för 

neutronstrålning, utanför Lund. Vetenskapsrådet beviljade i 

november bidrag för två tvärdisciplinära projekt som förstudier 

för framtida instrument vid ESS: SAGA och HIBEAM. Forsk-

ning kopplat till SAGA rör gränsområdet mellan fysik, kemi 

och biologi, medan HIBEAM skapar en miljö för samarbete 

mellan specialister inom partikel- och kärnfysik och magnetisk 

fältkontroll. De båda projekten utgår från internationellt fram-

stående forskning och utförs i samarbete med internationella 

och industriella partner. Initiativtagare till SAGA-projektet är 

Lunds universitet, Uppsala universitet, Malmö universitet, Lin-

köpings universitet och Kungliga Tekniska högskolan. 

Lundaforskare vann Forskar Grand Prix. Michael Bossetta, 

som forskar kring sociala medier och politik vid Institutionen 

för kommunikation och medier, har utsetts till Sveriges bästa 

forskare i att på fyra minuter fängsla både jury och publik. 

Forskar Grand Prix arrangeras av Vetenskap & Allmänhet (VA) 

och de fyra forskningsråden Forte, Formas, Vetenskapsrådet 

och Vinnova. 

Storsatsning på nya material. Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse satsar drygt tre miljarder kronor på forskning som 

skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle. Detta ska ske 

genom att nya och förbättrade material och tillverkningspro-

cesser tas fram, vilka bland annat syftar till bättre teknologi 

för framtidens energisystem och bekämpning av föroreningar 

och giftiga utsläpp. Dessutom ingår en utökad satsning på 

förnybara material av skogsprodukter. För Lunds universitet 

innebär det runt 500 miljoner kronor de kommande åren.

Till vänster: Transportstyrelsen har certifierat Trafikflyghögskolan som Sveriges och Europas första Auktoriserade Drönarskola.
Till höger: Niklas Mattsson-Carlgren är en av fyra forskare vid Lunds universitet på Clarivates lista över högt citerade forskare 2021.

13LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2021 

2.1 Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolan har ett brett utbud inom utbildning och forskning, med 
institutioner i företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, informatik, 
handelsrätt och statistik. 

I mars 2021 blev Ekonomihögskolan ackrediterad av orga-

nisationen Association to Advance Collegiate Schools of 

Business (AACSB). Därmed har fakulteten en så kallad Triple 

Crown-ackreditering då Ekonomihögskolan är granskad av 

tre internationella kvalitetsinstitut. De övriga två är European 

Quality Improvement System (EQUIS) och Associations of 

MBAs (AMBA). Fakulteten når upp till institutens högt ställda 

kvalitetskrav inom forskning, samverkan och utbildning. Detta 

är resultatet av många års strategiskt arbete från fakultetens 

ledning, medarbetare och samarbetspartners. 

I början av året skapade Ekonomihögskolan tre nya samar-

betsplattformar i form av institut för Innovation Management, 

Public Affairs och Sustainability Impact som leds av forskare 

från fakulteten. Genom seminarier och andra aktiviteter 

engageras såväl forskare som praktiker. Syftet är att markera 

närvaron av Ekonomihögskolan i aktuella och viktiga områden 

i samhället.

UTBILDNING
Ett av de mest populära programmen vid Lunds universitet är 

Ekonomie kandidatprogrammet, som under 2020 och 2021 

har haft ett stabilare söktryck med fler förstahandssökande, 

jämfört med en tidigare period. Programmet är ett av Eko-

nomihögskolans fyra program på grundnivå.

Fem av fakultetens magisterprogram når även 2021 topp 

tio i Sverige vid den internationella ansökningsomgången inför 

hösten 2021. Mest populärt bland fakultetens program är 

fortfarande International Marketing and Brand Management. 

Data Analytics and Business Economics blev nionde mest sökta 

programmet på avancerad nivå i Sverige detta första år som 

programmet ges. Programmet är en del i fakultetens ambi-

tion att förnya utbildning och forskning för att möta framtida 

behov. Magisterprogrammen Finance och International Stra-

tegic Management är rankade av tidningen Financial Times. 

Rankningen baseras bland annat på vad tidigare studenter 

tycker att utbildningen har gett dem. 

Ekonomihögskolan har fortsatt engagerat sig i satsningen 

på kompetensutveckling genom Studiechansen. Ekonomihög-

skolan jobbar även systematiskt med alumnirelationer och har 

genomfört en undersökning med personer som avslutade en 

utbildning vid fakulteten 2017/2018. Syftet var att ta reda på 

studenternas etablering på arbetsmarknaden efter examen 

samt vilken nytta de haft av sin utbildning. Resultaten visar 

att nio av tio har ett arbete som är relevant för utbildningen. 

Ekonomihögskolans varumärkesforskare Mats Urde är en 

engagerad förespråkare av ”case” som undervisningsmetod. 

2021 utsåg organisationen Case Centre honom, som första 

svensk, till världens bästa case-lärare. Särskilda kriterier är 

excellens, innovation och kreativitet. Bland de 500 medlem-

marna i Case Centre ingår världens bästa handelshögskolor.

FORSKNING
Fakultetens största forskningsprojekt sett till nya bidrag under 

året handlar om ekonomisk utveckling. Projektet Etableran-

det, tillväxten och arvet av en bosättarkoloni: Kvantitativa 

panelstudier av Kapkolonins politiska ekonomi finansieras av 

Riksbankens Jubileumsfond med 29,4 miljoner kronor över sex 

år. Andra större bidrag utgörs bland annat av projektet Kvinnor 

inom vetenskap och teknik: karriärhinder och kostnader för 

barn som Forte finansierar med 14,7 miljoner kronor.

Den långsiktiga satsningen på forskningsinfrastruktur 

genom SwedPop fortsätter. SwedPop är en samordnande 

resurs av historiska befolkningsdatabaser. Vetenskapsrådet 

ger fortsatt ekonomiskt stöd för åren 2023–2026. Umeå 

Figur 2.1  
Utbildningsprofil EHL (HST)

Grundnivå, 
program, 52%

Grundnivå, 
fristående 

kurser, 27%

Avancerad nivå, 
program, 20%

Avancerad nivå, fristående kurser, 1%

Figur 2.2  
Nyckeltal EHL

2017 2018 2019 2020 2021

Helårsstudenter 3 713 3 551 3 707 4 130 4 209

– kvinnor / män (%) 45 / 55 46 / 54 46 / 54 47 / 53 47 / 53

Forskarstuderande (HTE) 94 90 91 84 69

– kvinnor / män (%) 44 / 56 41 / 59 39 / 61 40 / 60 40 / 60

Personal (HTE) 332 358 351 338 335

– kvinnor / män (%) 43 / 57 44 / 56 44 / 56 43 / 57 45 / 55

Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 371 396 409 404 412
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Information om Lunds universitet

Ända sedan 1666 har universitetet varit ett säte för bildning och nya idéer. Vi är ett 
fullskaligt universitet som med vår mångfald och våra starka miljöer kan ta oss an 
komplexa kunskapsproblem och globala utmaningar.

Vi utbildar och forskar inom följande 
områden:

•  ekonomi

•  humaniora och teologi

•  juridik

•  konst, musik och teater

•  medicin

•  naturvetenskap

•  samhällsvetenskap

•  teknik

47 000 studenter och 7 200 anställda från hela 
världen är verksamma främst i Lund, Malmö 
och Helsingborg. Universitetets omsättning 
uppgår till omkring sju miljarder, varav två 
tredjedelar avser forskning och en tredjedel 
utbildning. Vi har en tydlig internationell profil 
och samarbetar med 680 partneruniversitet i 
mer än 50 länder.

Lunds universitet har i flera år rankats som ett 
av de hundra bästa universiteten i världen. 
Några av faktorerna som jämförs i rankingarna 
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BIBLIOTEKSKATALOGER
Du kan söka efter litteratur som böcker, tidskrifter och avhandlingar i universitetets biblioteks-
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www.med.lu.se/bibliotek_och_ikt/laana_bestaella

Biblioteksservice

SAKNAR DU NÅGON BOK ELLER TIDSKRIFT?

Skicka in ett inköpsförslag! 

Kontakta oss via vårt frågeformulär:

www.med.lu.se/bibliotek_och_ikt/ask_your_library

BIBLIOTEKSKATALOGER
Du kan söka efter litteratur som böcker, tidskrifter och avhandlingar i universitetets biblioteks-
katalog Lovisa. Du kan även söka tryckt och elektronisk litteratur i den nationella katalogen 
Libris. I Libris ser du bland annat vilka böcker som fakultetens bibliotek har, och på vilket av 
våra bibliotek de finns.

E-TIDSKRIFTER, E-BÖCKER & DATABASER
Biblioteket tillhandahåller många vetenskapliga tidskrifter i elektronisk form. I LUBsearch kan 
studenter och universitetsanställda få överblick över alla e-tidskrifter, databaser och e-böcker 
som Lunds universitet tillhandahåller, även utanför campus. I MedSök Skåne kan du som SUS-
anställd få överblick över all e-media som SUS och Region Skåne tillhandahåller.

www.med.lu.se/bibliotek_och_ikt/soeka

LÅN AV TRYCKT LITTERATUR
På våra bibliotek finns kurs- och referenslitteratur samt annan fördjupningslitteratur. Omlån kan 
göras via Lovisakatalogen, om inte boken är reserverad av annan låntagare, och måste göras 
innan lånetiden gått ut. Du kan själv välja på vilket bibliotek vid Lunds universitet du vill hämta 
och lämna de flesta böcker. Förseningsavgift: 10 kr/bok och dag för kursböcker.

FJÄRRLÅNA BÖCKER OCH BESTÄLLA ARTIKLAR
Böcker som inte finns vid Lunds universitet kan vi fjärrlåna till dig från andra bibliotek. Artiklar 
som du inte hittar i våra tidskrifter kan du för en kostnad beställa genom oss. Leveranstiden är 
1-2 arbetsdagar. Du beställer fjärrlån och artiklar genom vårt webbaserade formulär. 

www.med.lu.se/bibliotek_och_ikt/laana_bestaella

Biblioteksservice

SAKNAR DU NÅGON BOK ELLER TIDSKRIFT?

Skicka in ett inköpsförslag! 

Kontakta oss via vårt frågeformulär:

www.med.lu.se/bibliotek_och_ikt/ask_your_library



Baksida broschyr, A5.

Baksida broschyr, A4. 
Bilden är placerad enligt griden för omslag/bild.

LUNDS UNIVERSITET

HUMANISTISKA OCH 
TEOLOGISKA FAKULTETERNA

Box 192 
221 00 Lund

Tel 046-222 00 00

www.ht.lu.se

www.ht.lu.se/utbildning

Läs mer om anmälan och behörighet på: www.lu.se/anmalan  
Ansökan till både fristående kurser och program sker via: www.antagning.se 

Har du frågor? Besök oss på www.facebook.com/humanioraochteologi

Missa inte Öppet hus – lördagen den 10 mars 2019, 10–15 på AF-borgen!

www.ht.lu.se/utbildning
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LUNDS UNIVERSITETS ALUMNNÄTVERK
Tidigare studenter, forskare och medarbetare är välkomna att 
gå med i Lunds universitets alumnnätverk. Som medlem får du 
tillgång till en internationell, social och professionell plattform, 
där du får ta del av evenemang, erbjudanden samt de senaste ny
heterna från universitetet. Registrera dig på www.lu.se/alumn

STÖD LUNDS UNIVERSITET
Som donator bidrar du till att Lunds universitet fortsatt kan vara 
ett universitet i världsklass och en viktig del av samhällsutveck
lingen. Läs mer om hur du kan bidra på www.lu.se/donera

LUNDS UNIVERSITET 

Box 117 

221 00 Lund 

Tel 046222 00 00

www.lu.se

YTTERLIGARE INFORMATION 

Webbplats: lu.se

Facebook: facebook.com / lundsuniversitet

Twitter: twitter.com / lundsuni

LinkedIn: linkedin.com /school / lunduniversity

Instagram: instagram.com / lundsuniversitet

YouTube: youtube.com / lunduniversity

Produktion och layout: Sektionen Kommunikation, Lunds universitet. Foto: Sid 1: 
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Europastudier
LUNDS UNIVERSITET

SPRÅK- OCH 

LITTERATURCENTRUM

Box 201

221 00 Lund

Tel 046-222 00 00

www.sol.lu.se

PROGRAMADMINISTRATÖR 

OCH STUDIEVÄGLEDARE:  

THERÉSE OTTO KOGLIN 

therese.otto_koglin@sol.lu.se 

046–222 77 66§

Kandidatprogrammet i Europastudier är en utbildning inom 
humaniora. Humanister skaffar sig generella kompetenser i 
sin utbildning utöver de ämnesspecifika. 

Humanister ...
• kan jobba självständigt och disciplinerat och utvecklar en

vana att jobba mot en deadline
• kan påbörja, driva och avsluta arbeten och projekt och är

vana vid självständigt problemlösande
• kan handskas med stora mängder data, bedöma risker

och dra slutsatser
• kan förklara komplicerade akademiska texter och forsk-

ning på ett enkelt och sammanfattande vis
• har ett utvecklat kritiskt tänkande och behärskar diskus-

sion, argumentation, reflektion och analys
• har förmåga att snabbt inhämta information och effektivt 

granska den samt är vana vid källvärdering och källkritik
• kan skriva rapport.

Inom programmet studeras…
• Europas kultur- och idéhistoria
• EU:s institutioner och den europeiska integrationsproces-

sen
• Sociala och politiska förhållanden i dagens Europa
• Identitet, kultur och språkfrågor
• Europas regioner utifrån historiska och kulturella perspek-

tiv
• 60 hp (ett år) i ett europeiskt språk
• Projektledning och kommunikationsstrategier
• Valbara kurser, som kan bestå av en praktikkurs

Humanistiska europavetare kan arbeta nationellt och 
internationellt med…

• EU-frågor inom myndigheter och organisationer
• Samhälls- och omvärldsanalys åt myndigheter och orga-

nisationer
• Projektledning och kommunikation
• Kulturfrågor och interkulturell kommunikation
• Framställning av informationsmaterial med europeisk

tematik
• Utbildning och upplysningskampanjer inom Europafrågor
• Medieproduktion och opinionsbildning

Kompetenser
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När ni behöver…
• få bättre koll på EU
• få en djupare förståelse för den europeiska historien och

samtiden
• få tillgång till samhälls- och omvärldsanalys utifrån ett

humanistiskt perspektiv
• stärka er kompetens inom kultur- och identitetsfrågor
• få hjälp med att leda och samordna projekt
• få hjälp med att skapa informationsmaterial om Europa-

frågor
• få hjälp med att utbilda era anställda i Europafrågor
• få hjälp med att upplysa allmänheten om Europafrågor

…då ska ni anställa en humanistisk Europavetare!

SPRÅK- OCH 
LITTERATURCENTRUM

Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se
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Kandidatprogrammet i Europastudier vid Språk- och litteratur-
centrum är ett treårigt program med en humanistisk profil. Inom 
programmet varvas teoretiska kurser om den europeiska samtiden 
och kulturhistorien med praktiska moment som gör studenten väl 
rustad för arbetsmarknaden.

Inom programmet studeras hur idén om ett gemensamt Europa 
har växt fram och vilken betydelse denna idé har idag. Vi ställer 
oss frågan om man idag kan tala om förekomsten av en europeisk 
identitet hos Europas befolkning. Dessutom tränger vi ner i det 
europeiska kulturlandskapets lokala och regionala variationer, ge-
nom ett block av kurser med namnet Regionernas Europa. Inom 
programmet behandlas även den europeiska integrationsproces-
sen, EU:s institutioner och en rad aktuella frågor, såsom migration, 
nationalism, separatism och religiösa och sociala förhållanden i 
dagens Europa.  

I programmet ingår 60 hp språkstudier, som lägger en grund för 
fördjupade kunskaper om de länder och regioner där det valda 
språket används. Dessutom läser studenterna en kurs i projektled-
ning och kommunikationsstrategier. Studenterna kan även välja 
att göra praktik under sina studier. Våra studenter är uppskattade 
praktikanter såväl inom EU:s verksamheter i Bryssel som på regio-
nala EU-kontor, ambassader och kulturinstitutioner.  

Mer om utbildningen hittar du på 
www.sol.lu.se/utbildning/program/hgeuh

PROGRAMMETS UPPLÄGG

Termin 1: Introduktion till Europastudier: kultur, identitet, 
historia | Det nutida Europa | Grunder i projektledning och 
kommunikationsstrategier

Termin 2: Regionernas Europa – Öst- och centraleuropa i fokus 
| Regionernas Europa – Medelhavsländerna i fokus | Regionernas 
Europa – Nordeuropa i fokus | B-uppsatskurs

Termin 3 och 4: Språkstudier (60 hp inom ett europeiskt språk). 
Tidigare studier i ett europeiskt språk vid ett svenskt lärosäte kan 
inkluderas i examen.

Termin 5: Utbytesstudier eller Praktik eller Valfria kurser

Termin 6: Kandidatkurs

Håller Europatanken? Sök svaren på Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil.

UTBILDNINGEN I KORTHET

Programmets längd: 3 år

Högskolepoäng: 180 högskolepoäng

Examen: Filosofie kandidatexamen i Europastudier

Undervisningsspråk: Svenska och enstaka föreläsningar på 
engelska

Arbetsmarknadsmöjligheter: Humanistiska Europavetare 
kan bland annat arbeta med EU-frågor, projektledning och 
kommunikation, omvärldsanalys, kultur- och identitets-
frågor, samt upplysning och folkbildning åt myndigheter, 
organisationer och föreningar med en europeisk inriktning.  

Ytterligare information: www.sol.lu.se/utbildning/
program/hgeuh/

Ansökan: Ansökan görs på antagning.se 

FÖRKUNSKAPSKRAV

För tillträde till programmet krävs grundläggande behörighet 
samt Historia 1b/1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. 
Notera att det också finns särskilda förkunskapskrav om du söker 
språkkurser på grundnivå inom programmet.

Kandidatprogrammet i Europastudier vid Språk- och litteratur-
centrum är ett treårigt program med en humanistisk profil. Inom 
programmet varvas teoretiska kurser om den europeiska samtiden 
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oss frågan om man idag kan tala om förekomsten av en europeisk 
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europeiska kulturlandskapets lokala och regionala variationer, ge-
nom ett block av kurser med namnet Regionernas Europa. Inom 
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program/hgeuh/
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LUND UNIVERSITY 

Box 117 
SE-221 00 Lund

Tel +46 46-222 00 00 
www.lunduniversity.lu.se

Have an idea you 
want to develop ?
LU INNOVATION | LUND UNIVERSITY

How we work on 
idea development 
Do contact us at an early stage. We will 
help you to proceed in the right order and 
to find answers to the essential questions.

 
Get in touch !
Do you have an idea you want to develop? Our 
business developers will help you to move forward in 
the process.

Our services are free of charge for researchers and 
students at all faculties within Lund University. Natu-
rally, the ideas we receive are protected by secrecy.

We are also happy to visit you/your department to 
tell you more about how you and your colleagues can 
get help from LU Innovation to develop your ideas.

info@innovation.lu.se
www.innovation.lu.se

LU Innovation 
Sölvegatan 16
SE-221 00 Lund

Follow us:
Twitter: @Innovation_LU
LinkedIn: linkedin.com/company/lu-innovation

Is
 t

h
e 

b
u

si
n

es
s 

vi
ab

le
?

Li
ce

n
si

n
g

 
d

ea
l

B
en

efi
t 

 
to

 s
o

ci
et

y

Fo
rm

 
co

m
p

an
y

Su
st

ai
n

a-
b

le
 p

la
n

Te
st

 y
o

u
r 

id
ea

D
es

cr
ib

e 
yo

u
r 

id
ea

 
�

M
ee

t 
o

u
r 

b
u

si
n

es
s 

d
ev

el
o

p
er

s 

 
�

D
is

cu
ss

 t
h

e 
id

ea
 

 
�

W
h

at
 

p
o

ss
ib

il
it

ie
s 

ar
e 

th
er

e?

 
�

Is
 t

h
er

e 
a 

n
ee

d
?

 
�

W
h

o
 m

ig
h

t 
yo

u
r 

cu
st

o
m

er
s 

b
e?

 
�

Is
 i

t 
p

o
ss

ib
le

 t
o

 
p

ro
te

ct
 y

o
u

r 
id

ea
?

 
�

D
ev

el
o

p
m

en
t 

o
f 

th
e 

co
n

ce
p

t 

 
�

V
er

if
y 

co
n

ce
p

t 
o

r 
p

ro
to

ty
p

es
 

 
�

M
ar

ke
ti

n
g

 
st

ra
te

g
ie

s 

 
�

Fu
n

d
in

g
 t

o
 

d
ev

el
o

p
 t

h
e 

id
ea

u
 F

u
n

d
in

g
 f

o
r 

id
ea

 v
er

ifi
ca

ti
o

n
 

 
u

 L
eg

al
 a

ss
is

ta
n

ce
 

 
u

 In
te

lle
ct

u
al

 p
ro

p
er

ty
 r

ig
h

ts

LUND UNIVERSITY 

Box 117 
SE-221 00 Lund

Tel +46 46-222 00 00 
www.lunduniversity.lu.se

Have an idea you 
want to develop ?
LU INNOVATION | LUND UNIVERSITY

How we work on 
idea development 
Do contact us at an early stage. We will 
help you to proceed in the right order and 
to find answers to the essential questions.
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tell you more about how you and your colleagues can 
get help from LU Innovation to develop your ideas.

info@innovation.lu.se
www.innovation.lu.se

LU Innovation 
Sölvegatan 16
SE-221 00 Lund

Follow us:
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We will help you !
LU Innovation is Lund University’s central 
innovation support unit. We help researchers 
and students to convert research findings and 
ideas into new successful products, services or 
methods. 

We do this by acting as a sounding board, providing 
business development, financing support, advice on 
patents, legislation and contract issues. We also have 
an extensive network and can offer access to unique 
expertise and market contacts. Our services are freely 
available to researchers and students at all faculties at 
Lund University.

Through LU Holding – the investment side of our 
innovation activities – we can work operationally to bring 
innovations to market, for example by investing in and 
supporting research-based start-up companies. 

Our innovation activities include VentureLab, which 
works to encourage entrepreneurship among students, 
through initiatives such as a student incubator at Ideon.

LU Innovation, LU Holding and VentureLab work side 
by side, with a shared remit and management. Through 
the successful utilisation of knowledge and research at 
Lund University, we contribute to sustainable growth in 
Sweden.

What we offer  
for idea development 
BUSINESS DEVELOPMENT 
Support and advice for the development of an idea. For 
example, we map the market, competitors and patent 
status, where applicable. We focus on helping you to 
move forward and proceed in the right order.

FINANCIAL SUPPORT 
We offer different forms of financing to enable you to test, 
verify or accelerate your idea. We also help you to apply 
for other funding.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS  
& LEGAL SUPPORT
Our intellectual property and legal experts provide support 
and advice on patents, copyright and design protection or 
agreements and contracts.

COMMERCIALISATION 
We provide support in the process of taking a project from 
idea to company formation. Through LU Holding, we can 
become part-owner and support newly founded compa-
nies both operationally and financially. 

CONTACTS 
We have an extensive network and we are in close contact 
with incubators, financiers, key players in business devel-
opment and industrial networks, including internationally.

EDUCATIONAL ACTIVITIES 
We organise lectures and courses in order to inspire and 
educate in innovation and entrepreneurship.

Financial support 

To explore the innovative potential of your 
research:

Exploratory Pre-Seed – to bridge the gap between 
basic research and innovation for life science or tech 
projects. Up to SEK 300 000. 

To test and verify an idea:

Test – enables an initial assessment of the commercial 
potential of an idea. Up to SEK 15 000. 

Verification – to verify the commercial potential of a 
project at an early stage. Up to SEK 300 000. 

To start or accelerate your company:

Accelerator – to give start-up companies capacity to 
reach the market. Up to SEK 300 000. 

Investment – LU Holding AB invests in innovative 
companies with high growth potential. Initially up to 
SEK 500 000. 

To encourage collaboration:

Verification for collaboration – facilitating collab-
orative projects with industry/the public sector at an 
early stage. Up to SEK 150 000. 

All grants are applied for and used in consultation with 
your business developer at LU Innovation. Investment 
takes place through the holding company.
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Master’s Programme 
in European and 
International Tax Law
SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 
LUND UNIVERSITY | SWEDENPractical Information

Next programme start
Late August 2020

Application deadline
15 January 2020

Duration
1 year, full time

Tuition fee
SEK 120,000 (≈ 11,000 Euros) 
EU/EAA citizens are not required  
to pay tuition fees.

CONTACT

Programme webpage
www.lunduniversity.lu.se/european-int-tax-law

Programme Coordinator
Sofia Rosendahl, master@har.lu.se

ABOUT THE SCHOOL OF ECONOMICS 
AND MANAGEMENT
The activities within Lund University School of Econom-
ics and Management cover research and education 
in business administration, business law, economic 
history, economics, informatics, and statistics, as well 
as research policy. About 4,100 students and 400 
researchers, teachers and other staff members study 
and work at the School.

The School of Economics and Management provides 
a well-profiled, research-based education that is inter-
national and multidisciplinary in nature and helps equip 
our students to hold key positions in industry and soci-
ety in an increasingly globalised world. Our students 
can choose from a wide range of specialist subjects 
and attend lectures by some of our best researchers, 
international guest professors, and business leaders 
from a broad spectrum of sectors and organisations.

ABOUT LUND UNIVERSITY
Lund University was founded in 1666 and is repeatedly 
ranked among the world’s top 100 universities. The 
University has 40,000 students and 7,400 staff based 
in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our 
efforts to understand, explain and improve our world 
and the human condition.

Lund is the most popular study location in Sweden. 
The University offers one of the broadest ranges of 
programmes and courses in Scandinavia, based on 
cross-disciplinary and cutting-edge research. The com-
pact university campus encourages networking and 
creates the conditions for scientific breakthroughs and 
innovations. The University has a distinct international 
profile, with partner universities in over 70 countries.

Learn more at www.lunduniversity.lu.se

Ask questions and follow news at
facebook.com/lunduniversity
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How to become an expert of 
EU and international tax law?

PROGRAMME OVERVIEW

u Why EU tax law and international tax law? 
Taxes are at the heart of many decisions in business and 
government. In a world where trade is global, knowl-
edge of only domestic rules is inadequate. With our MEIT 
– Master’s in European and International Tax Law, you 
will be able to help businesses and institutions operate 
in a worldwide context with the European Union’s legal 
framework in focus.

u How will education been provided for?
You will acquire and strengthen analytical skills based 
on advanced knowledge in EU tax law and International 
tax law required to take active business decisions, and 
litigate at domestic courts. The education is problem- 
based oriented with active participation in class in a 
learning-by-doing approach.

u What is the MEIT content?
Our vision of this one year programme is based on 
thematical approach, featuring for instance the Structure 
of Tax Systems, of Law, Public Finance, General Principles, 
Human Rights and Taxation, Methods of Interpretation, 
Access to Treaty Freedoms, Judicial Remedies, State Aid as 
well as Taxation and Transfer Pricing. We teach from both 
direct and indirect taxation perspectives on equal footing.

QUICK FACTS
• Master of Laws for students entering the 

programme with an LL.B or Master of Science for 
students entering the programme with a BSc

• 1 year, full-time, 60 ECTS

• School of Economics and Management

• Lund Campus

• Application deadline: 15 January 2020

• Programme start: Late August 2020

Courses at a glance

Our courses build on progression  
in terms of level of difficulty.

A few words from alumni

Career paths 

This Programme prepares you for a career within law 
firms, international audit and pro fessional services 
firms, national tax authorities, tax divisions in multi-
national companies, as well as finance departments 
and other government tax policy institutions.

Tax specialists work at the centre of the corporate world 
or government policy, with clients and other professionals, 
to find the optimal tax solutions adapted to complex 
commercial and real-life circumstances.

The Master´s degree also adequately prepares students 
for PhD studies in European and international taxation.

OLEKSANDR KORIAK
Kyiv, Ukraine
Tax Analyst EMEA at Uber 
Amsterdam, the Netherlands

www.linkedin.com/in/oleksandrkoriak/

“LLM in European and International Tax Law at Lund 
University is a strong programme, which forms a right 
combination of international taxation, EU direct tax 
law and VAT. It is taught by prominent faculty and tax 
practitioners, which naturally ensures a hands-on and 
practical learning approach. Looking back, studying in 
Lund was a turning point in my career, which also helped 
me to grow personally. The programme is a good fit for 
highly motivated students who want to pursue a career in 
international taxation.”

 
 
CLARA GRASSI
Florence, Italy
Transfer Pricing Senior Consultant 
at Ernst & Young P/S, Frederiksberg, 
Denmark

www.linkedin.com/in/claramariagrassi

“The Program was a real turning point for my personal 
and professional growth. It gave my education the interna-
tional connotation it was missing, and greatly contributed 
to the expansion of my tax professionals network. I have 
amazing memories of my year in Lund, and I truly believe 
joining the Program was one of the best decisions I have 
taken in my whole life.”

 
 
BASTIAAN MOOSSDORFF
Groningen, the Netherlands 
Senior Tax Adviser  
at Baker McKenzie, Dubai

www.linkedin.com/in/ 
bastiaanmoossdorff/

“This Program has broadened my horizon and provided 
me with an international network of tax professionals and 
a solid basis in the principals of European and internation-
al tax law which can be applied in almost every jurisdiction 
across the globe. This helped me to secure interesting 
work in the Netherlands, the UK and most recently in the 
Middle-East where I have been advising  clients in regard to 
the introduction of VAT in the region.”

1.  Fundamentals  
– Indirect Taxation

2.  Fundamentals  
– Direct Taxation

3.  Specialised  
courses

4.  Master’s 
Thesis
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Botaniska trädgården
PROGRAM OCH INFORMATION 2019

Allmän information

Fri entré till trädgården och växthusen.

ÖPPETTIDER
Trädgården är öppen dagligen klockan 06:00  –20:00.

Växthusen är öppna för besök dagligen klockan 11:00  –15:00. 
Här finns även Butik Botan. För öppettider se botan.lu.se. 

HITTA HIT
Botaniska trädgården är belägen i Lunds centrum, 800 meter 
öster om centralstationen. Närmsta busshållplats är Sölvega-
tan. Linje 1 går dit från Lunds centralstation. 

KONTAKT
E-post: botan@botan.lu.se
Telefon, vardagar klockan 09:00  –15:00: 046  -222 73 20
www.botan.lu.se

Besöksadress: 
Botaniska trädgården, Lunds universitet
Östra Vallgatan 20
223 61 Lund

STÖD BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Vi behöver dig! Sätt in din gåva på Bankgiro: 5051-  4728. 
Märk din gåva med ”Botan”. 

Du kan även skänka pengar genom att swisha valfritt belopp 
till nummer 123 693 6249 märk ”gåva till botan”.

Botaniska trädgården

Ända sedan slutet av 1600-talet har det funnits en 
universitetsträdgård i Lund. Till en början låg trädgården i 
Lundagård och användes för undervisning i medicin. 

På 1860-talet flyttades den till dess nuvarande plats vid 
Östra Vallgatan under ledning av botanisten Jacob Georg 
Agardh. Hans utformning av trädgården finns kvar än idag.

Botaniska trädgården bedriver en bred verksamhet 
inom områdena botanik, trädgård och miljö. I dag odlas 
drygt 7000 arter på åtta hektar. Det är en av Sveriges mest 
välbesökta trädgårdar och den fungerar som en kunskaps-
källa, inte bara för universitetet utan också för skolor, 
myndigheter och allmänhet.

Växthusen

I växthusens nio avdelningar med olika klimat visas växter 
från hela världen. 

Här hittar du exotiska växter som kakao, banan, bröd-
frukt och 150-åriga kottepalmer från tropikerna, samt 
suckulenter från öknen. I Medelhavshuset finns olivträd, 
citrus, papyrus och köttätande växter. Se våra spännande 
samlingar av orkidéer och ormbunkar. I orangerierna finns 
nakenfröiga växter, palmer och äldre krukväxter.

Så arbetar vi för miljön

Sedan 1990-talet har Botaniska trädgården varit helt giftfri. 
Inga bekämpningsmedel används och allt växtmaterial 
komposteras och återanvänds i planteringarna. 

Tack vare det miljövänliga arbetet har trädgården ett rikt 
insekts- och djurliv. För att ytterligare gynna den biologiska 
mångfalden har vi insektshotell, holkar för fladdermöss och 
fåglar, och kvarlämnad död ved runt om i trädgården.

Karta över trädgården

1. Agardhianum: kontor och information.

2. Växthusen (öppet alla dagar klockan 11–15) och butik.

3. Toalett.

4. Kafé Botan, öppet under sommarsäsongen. 

5. Gamla Botaniska museet.

6. Gamla Botaniska laboratoriet. 

7. Stenpartiet. Växter från världens bergsområden, många är 
vackert vårblommande.

8. Krydd- och medicinalträdgård. Här växer vardagliga 
kryddor och trolldomsväxter sida vid sida.

9. Nyttoväxter. Grönsaker, sädesslag och äldre köksväxter. 

10. Systematiska kvarteret. Här är växterna placerade efter 
inbördes släktskap. Enhjärtbladiga växter i västra delen 
och tvåhjärtbladiga i östra delen. 

11. Prydnadsväxter. Ettåriga och fleråriga växter. 

12. Skånes stenar, en samling bergarter från Skåne. 

I TRÄDGÅRDEN VÄXER MÅNGA GAMLA OCH 
SEVÄRDA TRÄD, TILL EXEMPEL:

13. Ginkgo. Ginkgo biloba. Det största och äldsta ginkgo-
trädet i Sverige.

14. Judasträd, Cercis siliquastrum. 

15. Sumpcypress, Taxodium distichum.

16. Tulpanträd, Liriodendron tulipifera, och magnolior, 
Magnolia.

17. Katsura, Cercidiphyllum japonicum.

18. Äkta kastanj, Castanea sativa.

19. Katalpa, Catalpa bignonioides.

20. Näsduksträd, Davidia involucrata.

21. Mammutträd, Sequoiadendron giganteum, och kinesisk 
sekvoja, Metasequoia glyptostroboides.
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Januari

2–4
Jullov: Aktiviteter för barn

26
Familjevisning: Anpassad för barnfamiljer. Rek ålder 6–12 år

Februari

6
Lunchvisning: Sjukdomar och naturliga försvar

13
Seniorvisning: Besök i regnskogen

18–20
Sportlov: Aktiviter för barn

Mars

6
Lunchvisning: Hur har växterna klarat vintern?

13
Seniorvisning: Ympning – hur gör man?

9
Familjevisning: Anpassad för barnfamiljer. Rek ålder 6–12 år

April

3
Lunchvisning: Vårtecken

9
Kick off i växttävlingen Vilken växt? För elever i årskurs 5

10
Seniorvisning: Sådd av exotiska växter

15–17
Påsklov: Aktiviteter för barn

Maj

2 Obs torsdag
Lunchvisning: Försommarblomning

Lunchvisningar
Första onsdagen i varje månad, klockan 12:15–13:00, 
kan du gå på en guidad visning i Botaniska trädgården. 
En av våra botaniker berättar mer om växterna med 
utgångspunkt i ett tema. Pris 60 kronor. Biljett köper du i 
vår butik samma dag som visningen.

Senior i Botan
För dig som är 65 år eller äldre. Andra onsdagen i varje 
månad, klockan 11:00–12:00, kan du gå på en guidad visning 
eller föreläsning med en av våra botaniker. Kostnad 40 kr. 
Biljett köper du i vår butik samma dag som visningen. 
För mer info gå in på botan.lu.se

Barn i Botan
Skolor kan boka lektioner med trädgårdens pedagog. Läs 
mer om vårt skolprogram på botan.lu.se. Under skolloven 
kan barn delta i olika aktiviteter eller få guidade turer. 
Anmälan till växttävlingen ”Vilken växt?” sker i februari. 
Anmälan till sommarkonstskolan sker i april.

Botaniska trädgårdens program 2019
8
Seniorvisning: Knoppar som brister

15
Kvällsvisning: NYHET! Kl 17–18

25 maj–22 september
Utställning: Fred med jorden

25–26
Våryra: Växtmarknad och andra aktiviteter

Juni

5
Lunchvisning: Fred med jorden

5
Final i växttävlingen Vilken växt? För elever i årskurs 5

12
Seniorvisning: Fred med jorden

17–20, 24–27
Sommarkonstskola – i samarbete med Skissernas museum

19
Kvällsvisning: NYHET! Kl 17–18

Augusti

7
Lunchvisning: Botanikens trådar

14
Seniorvisning: Botanikens trådar

6–9
Familjevisning: Anpassad för barnfamiljer. Rek ålder 6–12 år

21
Kvällsvisning: NYHET! Kl 17–18

September

3, 10, 17, 24
Barnvagnsvisningar

4
Lunchvisning: Ärter

11
Seniorvisning: Jord & kompost

13–15
Utställning och försäljning av orkidéer

17–22
Svampvecka

21
Kulturnatt: Aktiviteter för både barn och vuxna

Oktober

2
Lunchvisning: Skördetid

5
Familjevisning: Anpassad för barnfamiljer. Rek ålder 6–12 år

9
Seniorvisning: Barrträd

28–30
Höstlov: Aktiviter för barn

November

2
Familjevisning: Anpassad för barnfamiljer. Rek ålder 6–12 år

6
Lunchvisning: Dags att knoppa in

13
Seniorvisning: Växter och vatten

December

1
Skyltsöndag: Öppet i butiken och invigning av 
vinterutställningen Kulturväxter för framtiden

4
Lunchvisning: Kulturväxter för framtiden

7
Familjevisning: Anpassad för barnfamiljer. Rek ålder 6–12 år

11
Seniorvisning: Kulturväxter för framtiden
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Cogitanti mihi saepe 
LUNDS UNIVERSITET | NUMERO ET MEMORIA VETERA 

Bachelor’s Programme in 
English Studies
CENTRE FOR LANGUAGES AND LITERATURE | LUND UNIVERSITY

WHAT CAN YOU DO WITH A DEGREE IN ENGLISH STUDIES?
Some students enter directly into the workforce with positions such 
as information officers, administrators, public relations specialists or 
writers, and content developers in the gaming industry, among other 
possibilities. Knowledge of English is needed in most professions. As 
such, excellent knowledge of English will give you advantages on the 
job market.

Many who earn the bachelor’s degree in English go on to further 
studies that lead to professional qualifications as a teacher, translator or 
librarian. Such programs are available at Lund University as well as other 
higher education institutions.

There are also additional study opportunities (master’s programs) in ling-
uistics and literature. They offer further scholarly depth into the areas of 
linguistics and literature, respectively, and they lead to qualification for 
doctoral study in these areas. Such programs are also available at Lund 
University as well as certain other higher education institutions. You can 
learn more about the research career path from your study counselor, 
instructors, director of studies, and the subject’s research coordinators.

During the program of study, there will be sessions with alumni, that is 
to say previous students who have entered the workforce. Lund Univer-
sity also has a career counselor who organizes sessions for students who 
would like to work on their CVs and prepare for the job search. As a 
student at Lund University, you become part of a rich network of friends 
and professionals who are valuable contacts for your career.

We welcome your application to the bachelor’s program in 
English at Lund University!

DEPARTMENT OF ENGLISH 

Centre for Languages and 

Literature

www.sol.lu.se/en/ 

subjects/engelska
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BACHELOR’S PROGRAMME 
IN ENGLISH STUDIES
There is a great demand for people with a strong 
knowledge of English. The use of English is 
growing in Sweden and internationally. English is 
important for working life, and it has a powerful 
presence in media and in public spaces. The 
bachelor’s program in English Studies at Lund Uni-
versity prepares you to meet these economic and 
social demands with robust English competence.

WHAT DOES THE PROGRAM INCLUDE?
The program consists of six terms (three years) of study.  
It comprises 180 credits and leads to the Bachelor of 
Arts in English Studies. You study English for at least 
four out of six terms. First, you study three terms of 
English in Lund. Then, you may study one to two terms 
in an English-speaking country or study another subject 
for the same period in Lund. The program concludes 
with a thesis in English with a specialization in literature 
or linguistics. You may also choose to specialize in both 
English literature and linguistics.

In the Lund bachelor’s program in English, you will 
study with instructors who are also active researchers. 
Accordingly, the program has a strong research 
foundation. 

WHAT CAN YOU CHOOSE TO STUDY 
IN THE PROGRAM?
Beginning with term four, you make personal choices. 
You may choose to write bachelor’s theses in both of 
the subject’s streams (i.e., English literature or ling-
uistics). One of the theses then becomes your degree 
project and you write it in term six (the final term).

If you seek to study in an English-speaking coun-
try, there are excellent possibilities through Lund 
University’s many exchange partnerships. You will 
receive guidance from an advisor on your application 
if you wish to study abroad. The program coordinator 
or the director of studies will help you select courses 
that you can transfer into your program of study.

If you do not study abroad, you instead take another 
subject for one to two terms. The other subject can 
be another language or a subject such as history, film 
studies, philosophy, law, economics, comparative lite-
rature, political science or media and communication 
studies. Lund University has diverse subject offerings, 
many other languages among them.

Your study counselor can offer advice about your 
personal choices. You may also discuss your choices 
with the program coordinator who is also one of your 
instructors.

THESE COURSES ARE REQUIRED:

• English Grammar, Vocabulary, Phonetics, and
Pronunciation

• English Literature
• Introduction to History and Culture
• Academic Writing in English
• Linguistic Analysis
• Literary Analysis
• English in Multicultural Society
• English Film and Image
• Elective courses inspired by the research

specializations of instructors
• Research Methods in Linguistics and/or

Literature
• Linguistic and/or Literary Theory
• Bachelor’s Thesis

Language proficiency and accuracy are addressed in 
all courses, with particular emphasis on both in early 
portions of the program.

WHAT SKILLS WILL YOU LEARN 
BY DOING THE BACHELOR’S DEGREE 
IN ENGLISH STUDIES? 

After completing your degree, you will be able to do 
the following and more:
• Communicate in written and spoken English

with great accuracy
• Seek out and understand information about

the English language and English literature from
sources of different types such as dictionaries,
grammar books, non-fiction texts, and digital
resources

• Analyze the English language and English
literature from a research-based perspective

• Discuss your analyses with respect to previous
research and theory in order to draw conclusions

• Collaborate with colleagues and review their
texts and presentations as well as assimilate
feedback from colleagues about your own work

• Work independently and solve problems to
meet deadlines with self-discipline

• English Grammar, Vocabulary, Phonetics, and 
Pronunciation

• English Literature

• Introduction to History and Culture

• Academic Writing in English

• Linguistic Analysis

• Literary Analysis

• English in Multicultural Society

• English Film and Image

• Elective courses inspired by the research

• specializations of instructors

• Research Methods in Linguistics and/or Literature

• Linguistic and/or Literary Theory

• Bachelor’s Thesis

• Communicate in written and spoken English with 
great accuracy

• Seek out and understand information about the 
English language and English literature from sources 
of different types such as dictionaries, grammar 
books, non-fiction texts, and digital resources

• Analyze the English language and English literature 
from a research-based perspective

• Discuss your analyses with respect to previous 
research and theory in order to draw conclusions

• Collaborate with colleagues and review their texts 
and presentations as well as assimilate feedback 
from colleagues about your own work

• Work independently and solve problems to meet 
deadlines with self-discipline


