Välkommen
Information till dig som studerar hos oss

Lokaler du kan nyttja

Raster och samvaro
På källarplan finns en lokal att vistas i under
raster och för samvaro. Där finner du även en
kaffeautomat och ett kök med mikrovågsugn.

Torget och Hyllan

Toaletter finner du på källarplan samt på Torget.

Här kan du nyttja våra bord och datorer för studier.
Du loggar in med en gemensam användare, vänligen
observera att användaren är publik, därför ombeds
du att inte spara något lokalt under din session.

Aulan

Har du egen dator får du gärna använda vårt wi-fi.

I aulan skrivs

Praktisk information kring inloggning och wi-fi finner

mestadels prov

du väl inne på Torget. Vi kan även erbjuda utskrifter

och tentamen.

mot Swish-betalning. Mer information finns på

Du finner den

Torget och vår webbsida.

mellan andra
och tredje
våningen.

Tysta rummet, B34 och B37
På tredje våningen finns tre rum du kan använda för
olika ändamål. Tysta rummet är till för dig som vill sitta
i lugn och ro och studera. Ingen förbokning kan göras,
utan du går dit och letar upp en ledig plats. B34 och
B37 är två bokningsbara rum lämpade för grupparbeten
eller deltagande i distansföreläsningar. Båda lokalerna
är utrustade med en dator och en stor skärm. Dessa
rum bokar du på egen hand i papperskalendern som
hänger utanför respektive lokal.

Tentamenskrivning

Anmälan för tentamen
För att kunna skriva dina tentor hos oss
behöver du anmäla det både till oss och
din institution. Till oss gör du det senast
tio dagar i förväg enligt uppgifterna nedan
och till din institution enligt de anvisningar
de ger dig. Information om rutiner kring
övriga prov får du av din lärare.

Öppettider
Våra öppettider är mån-fre 07.00-17.00.
Om du önskar använda våra lokaler utöver
dessa tider har du möjlighet att kvittera ut
ett passerkort hos studentservice på Torget
eller via kontaktuppgifterna nedan.

E-mail
larcentra.kiruna@lapplands.se

Telefon
0980-70752

