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Inspirerande studiemiljö främjar lärandet
En inspirerande miljö gör det lättare att lyckas med sina studier. Vid Lunds universitet sker
just nu ett omfattande arbete som syftar till att ge studenterna ännu bättre förutsättningar.
Målsättningen är att skapa fler högkvalitativa forsknings- och studiemiljöer som öppnar upp
för en mer kreativ dialog, nya samarbeten och spännande möten.
Campusplanen, som sammanfattar visionen för Lunds universitets
fysiska miljöer fram till år 2025, beskriver ett hållbart Campus Lund,
väl integrerat med staden och med grön och akademisk prägel.
Den handlar bland annat om Kunskapsstråket med nya noder
och mötesplatser, om kopplingen till innovationskluster och nya
forskningsanläggningar, om nya studiemiljöer och om satsningar
på studentbostäder, rekreationsmiljöer och kultur.
Den närmaste tioårsperioden blir en expansiv period då universitetet
utvecklar sina miljöer för utbildning, forskning och innovation.
Ambitionen är att stärka rollen som internationell arena där
studenter och nya generationer forskare kan utveckla sin kunskap
och kreativitet.
Bibliotek, laboratorier, klassrum och kaféer kan alla utgöra
attraktiva studiemiljöer. Samtidigt har internet och modern
informationsteknologi förändrat förutsättningarna för inlärning.
En mötesplats kan lika gärna vara virtuell och de studenter och
lärare man sitter och diskuterar med kan befinna sig var som helst.
LUX
LUX är en systerbyggnad till det sedan tidigare befintliga SOL
(Språk- och litteraturcentrum). LUX består av gamla Zoologen och
Zoofysiologen samt en nybyggd del. LUX och SOL ger tillsammans
humanister och teologer förutsättningar för ett kreativt utbildningsoch forskningscentrum i internationell toppklass. En plats där alla
faktiskt får rum, där det finns studieutrymmen, café och bibliotek
och teknisk utrustning som öppnar dörren till möten, både mellan
studenter och vetenskaper.
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MUSIKHÖGSKOLAN
Som ett led i processen att utveckla Musikhögskolans attraktionskraft
utreds möjligheterna till en ny och mer central placering i Malmö.
Med nya och mer ändamålsenliga lokaler skulle Musikhögskolan i
Malmö stå väl rustad för att möta framtidens utmaningar.
EC4
Ungefär 5 000 studenter rör sig årligen i Ekonomihögskolans
lokaler. Många av dessa studenter har undervisning på andra håll
eftersom lokalerna vid Ekonomihögskolan helt enkelt inte räcker
till. Att råda bot på denna situation är det viktigaste syftet med
Ekonomihögskolans satsning på nya lokaler för studieplatser,
lärosalar och kontor.
KVARTERET PARADIS
Samhällsvetenskapliga fakulteten är inrymd Paradiskvarteret i
centrala Lund. De f.d. sjukhuslokalerna har aldrig anpassats till de
krav som ställs på ett modernt universitet. De 6 000 studenter
och 550 anställda som vistas i lokalerna ska ges bästa möjliga
förutsättningar för utbildning och forskning. Därför måste
nu genomgripande förändringar av området göras, däribland
byggnation av ett nytt modernt studiecentrum i kvarteret. En ny
mötesplats där studenter, forskare och allmänhet kan mötas.
Alla gåvor är välkomna, såväl stora som små. Tillsammans kan vi
arbeta för en bättre värld.

