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Välkommen til l LIU!Välkommen til l LIU!

Välkommen till Linköping, kandidatprogrammet i Human Resources Välkommen till Linköping, kandidatprogrammet i Human Resources 
och mottagningen 2021! och mottagningen 2021! 

Du har g jort ett utmärkt val av universitet och program. Linköping är 
en stad som präglas av ett rikt studentliv: många cykelvägar, stu-
dentrabatter, studentdrivna krogar och självfallet ett stort utbud av 
aktiviteter för studenter! Programmets studier bygger på samverkan 
mellan flera olika ämnen, framförallt beteende - och samhällsveten-
skap, ekonomi och juridik, där även aktuell forskning har inflytande 
på innehållet i utbildningen. 

Konceptet välkomstperiod (i folkmun även kallat “Nolle-P”) är vanligt 
förekommande i anknytning till universitetets och högskolors upp-
start för nyantagna studenter. Linköpings universitet lägger stor vikt 
vid detta! Begreppet “Nollan” hänvisas till studenten som inte påbörjat 
sin första termin och ska inte förknippas med något nedsättande eller 
kränkande. 

Välkomstperioden är till för att du som ny student ska få en bra start 
inför dina studier på HR-programmet och lära känna dina nya kurs-
kamrater samt Linköping som studentstad. Tillsammans med mäste-
riet HRarkiet, övriga faddrar och PULS-aktiva kommer du garanterat 
känna dig omhändertagen. 

Under lite mer än två veckors tid kommer du bjudas på festligheter 
och roliga upptåg som du sent kommer att glömma! Temat för årets 
välkomstperiod på HR-programmet kommer att ta dig genom alla 
årets olika högtider - temat är nämligen FIRA ÅRET MED HRarkiet! FIRA ÅRET MED HRarkiet! 
Under denna period kommer du tillsammans med dina kurskamrater 
åka på kollo, gå på sittningar och mycket, mycket mer! Vi hälsar dig 
varmt välkommen! 
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MutaMuta: : 
Omutbar (Dock svag för 
glädjefull pardans)
MottoMotto: : 
När västkusten kallar 
svarar man
Bästa högtidBästa högtid: : 
HRarkiets födelsedag

- MÄSTERIET HRarkiet -  - MÄSTERIET HRarkiet -  

HRarkiet består av elva överfaddrar som bär 
vackra baskrar och snabba brillor. De ser 
genom cement, hör bättre än elefanter och 
Nollan ska veta, att HRarkiet finns överallt!

Följ HRarkiet på: 
InstagramInstagram: hrarkietmasteri
(Om HRarkiet vore Nollan skulle HRarkiet ge 
många likes. Men det är bara om HRarkiet vore 
Nollan…) 

GeneralenGeneralen
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MutaMuta: : 
Vackra sånger i falsett 
MottoMotto: 
Bosse springer snabbast
Bästa högtidBästa högtid: 

Gåvor, alltid gåvor 

MutaMuta: 
Snapsvisor
MottoMotto: 
Ask not what HRarkiet can do 
for you, ask what you can 
do for HRarkiet
Bästa högtidBästa högtid: 
17:e oktober, N0llan 
borde veta

HRark Ijikijolo a`KhaziHRark Ijikijolo a`Khazi

HRark Asiyeweza KhulumaHRark Asiyeweza Khuluma
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MutaMuta: 
Tårta
MottoMotto:
Svårt
Bästa högtidBästa högtid: 
18:e augusti

1

MutaMuta: 
Ge mig gruyére ost
MottoMotto: 
Vad gör det om 100 år?
Bästa högtidBästa högtid:  
Man firar inte 
högtider, man firar mig

HRark Mutti RamluttiHRark Mutti Ramlutti

HRark Yena Ozingelayo M`munsiHRark Yena Ozingelayo M`munsi
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Muta: Muta: 
”Despacito” (spanska
versionen) med lite 
sköna salsamoves till 
Motto:Motto:
Flaskan är ALLTID hel
Bästa högtid: Bästa högtid: 
När moderjord blev befruktad
för första gången

HRark Yena Ozingelayo M`munsiHRark Yena Ozingelayo M`munsi

MutaMuta: 
Roliga målgester
MottoMotto: 
Spill inte bubblor 
genom att blåsa
Bästa högtidBästa högtid: 
Inga händelser är för 
små för att fira

HRark Inii YmhambábhHRark Inii Ymhambábh

HRark Cheza PhezaHRark Cheza Pheza
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MutaMuta: 
Rap-battle
MottoMotto: 
Cyklar ni stampar jag
Bästa högtidBästa högtid: 
När tigern står i tilltagande
halvmåne, andra kvarteret

MutaMuta: 
WAP dans
MottoMotto: 
Manducare glacies crepito
Bästa högtidBästa högtid: 
Kalaset i maj. N0llan borde 
veta

HRark Ultea MinohHRark Ultea Minoh

HRark Ylpii JambuziHRark Ylpii Jambuzi
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MutaMuta:
Tarzan VRÅL
MottoMotto:
Tänk inte så himla mycket, bara
gör det!
Bästa högtidBästa högtid: 
Dagen då HRarkiet tog över 
månen

MutaMuta: 
Håkan
MottoMotto: 
Den som skriker högst har
ALLTID rätt 
Bästa högtidBästa högtid: 
När den kära ovven invigs

HRark M`tulizajiHRark M`tulizaji

HRark Mavazi Leffie AntúriHRark Mavazi Leffie Antúri
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NollestadgarNollestadgar 

§1. HRarkiet hälsas alltid med hjärtslag.
§2. HRarkiet har alltid rätt.
§3. Om HRarkiet vid något tillfälle uttrycker sig 
otydligt gäller 2.
§4. Nollan ska ALLTID bära sin nolleskylt väl synligt.
§5. En Nollan som ertappas utan synlig nolleskylt 
kommer få ett synbart straff.
§6. All egen åverkan på nolleskylten är 
strängeligen förbjuden. 
§7. HRarkiet kan göra kontrollbesök i Nollans 
bostad när som helst. 
§8. Mjuka kuddar samt kaffe och te ska alltid finnas 
i Nollans bostad.
§9. Nollan ska ALLTID bära med sig nolleboken.
§10. Nollan får ALDRIG stå framför Generalen. 
§11. Vid förekomst av mutor förbehåller sig HRarkiet 
rätten till omtolkning av regler. 
§12. Varje individuell HRark ska tilltalas med sitt 
HRarknamn. 
§13. Nollan är skyldig att sätta sig in i nollestadgar-
na och skall kunna dem utantill. 
§14. I övrigt gäller 2.
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*HRarkiet hälsas ALLTID med hjärtslag
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13 skäl till att se upp till HRarkiet 13 skäl till att se upp till HRarkiet 

1. HRarkiet är ett levande bevis på att legender          
aldrig dör. 
2. Albert Einstein utvecklade sina teorier genom att 
studera HRarkiet. E=mc^2 är hans bästa försök till att 
förklara HRarkiets mäktighet.
3. Svenska Akademin har sedan de instiftades 1786 
slitit sitt hår i försök att uppfinna ett tillräckligt stort 
ord för att beskriva HRarkiet. 
4. Övriga har väjningsplikt när HRarkiet kommer från 
höger. Och vänster.
5. HRarkiet kan skriva Sveriges regelbok i snön när de 
urinerar.
6. Ett trafikljus blev en gång blått av nervositet när 
HRarkiet marscherade över gatan. 
7. HRarkiet föder storken som kommer med barnen. 
8. HRarkiet lärde Jesus förmågan att förvandla vatten 
till vin. 
9. HRarkiet låg inte bara bakom Big Bang, de uppfann 
även baskern och g jorde den till mode.
10. Julius Caesar och hela familjen Bernadotte ansökte 
till HRarkiet, men fick nobben. 
11. HRarkiet kan höra teckenspråk.
12. HRarkiet ledde hästen till vattnet och fick den att 
dricka.
13. HRarkiet vet om att det bara är 12 skäl, men är för 
coola för att bry sig. 
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OHRDBOKENOHRDBOKEN
 

Akademisk kvart:Akademisk kvart: En kvartsförsening. Gäller endast 
om minuter INTE avges på schemat.
 
Baljan:Baljan: Där levebrödet återfinns under dagtid och 
där studenterna kan dansa bort tentaångesten under 
nattetid. Agerar även pub på torsdags- och 
fredagseftermiddagar. 

Byttan: Byttan: Baljans yngre kusin minus alkohol och dans. 

CSN:CSN: Kapital som försörjer studenter och tillåter dem 
att ta del av det underbara studentlivet. Kom ihåg att 
pengarna även ska räcka till nödvändigheter såsom 
mat och kurslitteratur. 

Campus US: Campus US: Universitetssjukhuset, där medfak håller
hus. 

Cykel:Cykel: Nollans farkost. Lätt fånget, lätt förgånget (ifall 
ett ordentligt lås inte innehas).

Dugga: Dugga: Mindre salseximination, något HR-studenter 
är mycket bekanta med. 
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Fadder: Fadder: HRarkiets och GudfaddHRarnas hjälpredor. 
Nollans bästa vän.

Flamman:Flamman: Stans hetaste studenthak med populärt 
dryckessortiment. 

Filosofiska fakulteten (FilFak): Filosofiska fakulteten (FilFak): De stora tänkarna på LiU De stora tänkarna på LiU 
som kommer att förändra världen. Denna skara tillhör som kommer att förändra världen. Denna skara tillhör 
du som HR-nollan.  du som HR-nollan.  

GudfaddHR: GudfaddHR: HRarkiets högra hand som tar hand om 
Nollan under Nolle-p.

Gyckel:Gyckel: Studentlivets främsta underhållningsform. 
Förekommer speciellt på sittning och alltid i grupp om 
fyra.

HG: HG: Ståtlig herrgård i hjärtat av Ryd. Agerar pub och 
nattklubb för studenter. 

I-huset: I-huset: HR-studenternas givna mötesplats. Hit hittar 
inte Tekfak (tekniska fakulteten).

KK: KK: Mycket uppskattad studentklubb som även 
anordnar quiz på torsdagseftermiddagar. 
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Klägg: Klägg: Studenternas levebröd som inmundigas med 
kaffe. Ska ej förväxlas med slem eller annat kläggigt. 

Kravall:Kravall: Fest med KRAV på OVERALL!

Kårallen: Kårallen: Studentlivets hjärta, kravallens och Baljans 
hem och studenternas högkvarter. 

Nollan:Nollan: Student som genomgår Nolle-p. Böjs en 
Nollan, flera Nollan.

Omtenta:Omtenta: Nödvändigt ont för vissa. 

Omfest:Omfest: Något som inte existerar. 

Overall:Overall: Linköping är känd som ett av Europas 
modehuvudstäder direkt till följd av overallen. 

Tenta:Tenta: Större examination, något HR-studenter är 
mycket obekanta med. 

Tenta - P:Tenta - P: Lika oklart för HR-studenter som 
HRarkiets ursprung. 

Vallaskogen:Vallaskogen: HRarkiets hem. Även välbesökt 
fritidsområde. 

VilleValla:VilleValla: Pub i Valla med brett ölsortiment och 
tillgång till spel.                     
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Vill du ha en utbildning med hög kvalité? 
Vill du ha en bra studiemiljö där du trivs och växer? 
Vill du ha ett rikt studentliv fullt av möjligheter?

Svarade du ja? Bra. Det ser vi till att du får!

Studentkåren StuFF finns till för dig som läser vid området för utbildningvetenskap eller vid 
Filosofisk fakultet. Vårt uppdrag är att ge dig den bästa möjliga studietiden - från tentan till 
dansgolvet. Detta gör vi genom att påverka universitetet och dess omgivning, allt för att 
prioritera studenter och studenters hjärtefrågor.

Vår kärnverksamhet består av att bevaka och utveckla utbildningskvalitén och arbetsmiljön vid 
LiU och att förse dig med en bra studiesocial miljö. Vi ser till att alla beslut som fattas vid LiU 
passerar minst en student. Utöver vårt påverkansarbete anordnar vi också mottagningen - vi vill 
att alla studenter ska känna sig välkomna och trygga!

För att göra allt det här arbetet behöver vi ditt stöd - utan medlemmar kan vi inte genomföra 
vårt arbete. Att bli medlem är jätteenkelt och det blir du på www.stuff.liu.se/medlemskap.
Vill du bidra mer? Vi har massor av uppdrag där du kan göra skillnad, även dessa hittar du på 
vår hemsida! Som medlem får du bland annat även möjlighet att rösta i kårvalet, möjlighet att 
engagera dig samt flera exkklusiva rabatter under terminenes gång.

Vi hoppas din mottagning blir fantastisk och att du känner dig 
välkommen till Linköpings universitet! 

- gör skillnad!

@Studentkåren StuFF @stuff_liu

PS! Följ oss gärna!

Nyheter: Behind the scenes:
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På Linköpings universitet har vi nolltolerans mot kränkande behandling! 
Det ska finnas en känsla av trivsel och trygghet under hela studietiden. 
Men vad gör man då om det väl händer och vem ska du vända dig till för 
hjälp?

Om det händer på campus under lektionstid?

Om det händer på en fest eller annan aktivitet på ett kårhus?

• Programledningen
• En lärare
• Din sektion
• Koordinatorn för Lika villkor
• StuFF – studentombud för arbetsmiljö & lika villkor (Sal) eller studiesocialt ansvarig (SAms)

Under själva aktiviteten:
• Ordningsvakterna
• Dagsansvarig
• Hovmästaren (på sittning)
• Ansvarig arrangör

Om du väljer att ta tag i det i efterhand:
• Kårhusets driftchef
• Koordinatorn för Lika villkor
• Din sektion
• StuFF – studentombud för arbetsmiljö & lika villkor (Sal) eller studiesocialt ansvarig (SAms)

Skulle du vilja prata med någon om vad som har hänt, oavsett när och vart det skedde, så
erbjuder Studenthälsan vid LiU samtalsstöd men du kan även kontakta koordinatorn för Lika 
villkor vid LiU eller studentombud för arbetsmiljö & lika villkor på StuFF.

Kontakt
StuFF: sal@stuff.liu.se, sams@stuff.liu.se  
Koordinator för Lika villkor: linda.schultz@liu.se
Studenthälsan: https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kontakta-oss?l=sv

Din studietid är vårt uppdrag!
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CHECKLI STACHECKLI STA

Nolleboken:Nolleboken: Denna ovärderliga guide ska Nollan ha nära 
till hands under hela Nolle-P.

Nolleskylten: Nolleskylten: Nolleskylten ska alltid bäras så att faddrar 
och andra studenter lättare kan känna igen dig. 

Cykel:Cykel: Linköping är en cykelstad, därför är cykeln en 
nödvändighet. Är det något du ska investera i för ditt 
liv i Linköping så är det cykel med bra lås och cykel-
lysen. Nollan bör veta att cykeln är lätt fånget, men 
tyvärr även lättförgånget.

Matlådor: Matlådor: Fyllda matlådor. Under Nolle - P händer 
mycket nytt både i och utanför skolan. Det kan därför 
vara skönt att kunna ha med sig mat som snabbt går att 
värma. Planera därför in matlagning på schemat, då 
det kan vara lätt att glömma. 

Legitimation: Legitimation: En nödvändighet för att beviljas vissa 
aktiviteter. 

Finkläder: Finkläder: Till finsittning. (se “sittning vett och etikett” 
på sidan 27 för mer information). 
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Pengar:Pengar: Kanske känns som en självklarhet, men som 
nybliven student kan alla utgifter bli en chock. Mycket 
av det roliga (och det nödvändiga) kostar under 
Nolle - P så glöm inte att spara undan lite pengar. 

Boende: Boende: Kanske också känns som en självklarhet men 
det är inte alltid så lätt som man tror att hitta 
någonstans att bo. Kolla runt bland hyresföreningar 
såsom: 
Studentbostäder
Heimstaden
Blocket.se
Victoria park
Stångåstaden
Byggvesta/Colonia

m.fl. eller kolla om du har någon kompis att bo hos 
medan du letar efter något eget. Hittar du ingenstans 
att bo, kontakta din GudfaddHR så finns det soffor att 
sova på. Det löser sig alltid! Likaså om du bor en bit bort 
och pendlar så kolla om du kan sova hos någon på de 
sena kvällarna så att du kan vara med på allt som du 
vill vara med på!
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Kravall informationKravall information

En av de mest uppskattade och välbesökta aktivi-
teterna i Linköpings studentliv är Kravallerna! Det 
är fester som arrangeras av studentföreningarna 
och oftast hålls på torsdagar i Kårallen. I samband 
med större aktiviteter brukar de oftast ha något 
tema. Tusentals studenter från hela LiU samlas i 
Kårallens lokaler och dansar till vargatimmen. 
Outfiten för Kravall innefattar självklart overallen, 
namnet är nämligen en förkortning av KRAV på 
overALL. 

Kort sagt är investeringen i en overall något du 
aldrig kommer ångra. En fest utan overall kan 

sällan bli en grym kravall!
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STAD I LJUS STAD I LJUS 

Låten “Stad i ljus” och Tommy Körberg är älskad av 
studenter runt om i hela Sverige. I Linköping av-
slutas fester och sittningar till denna kära låt. Då 
samlas alla studenter för att hålla om varandra och 
sjunga detta älskvärda musikstycke. 

SångtextSångtext  
Min resa var mot solen, långt bortom alla slutna 
rum
Där allting är oändligt, och alla gränser har förevigt 
suddats ut
Jag ville se miraklet och höra ord som föder liv
Bli buren av en styrka, som bara växer när jag anat 
mitt motiv
 
Stad i ljus, i ett land utan namn
Ge mig liv, där allting föds på nytt

Och så när allt förändrats, när tiden inte längre 
finns
Så ser jag oss tillsammans, och då är resan slut
Det enda som vi minns

Stad i ljus, i ett land utan namn
Ge mig liv, där allting föds på nytt
Stad i ljus, i ett land utan namn
Ge, ge mig liv, där allting föds på nytt                     
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OVERALLGUIDEOVERALLGUIDE

Du kommer att se nästan alla befintliga studenter 
springa omkring i dessa under dina första veckor 
på LiU eftersom overallskulturen här är en av de 
starkaste i Sverige. I princip alla utbildningspro-

gram har en specifik färgkombination på 
overallen och dess revärer. Just HR-programmet 

bär en krispigt vit overall med gula, röda och 
gröna revärer (=band på sidan). HRarkiet upp-

muntrar alla Nollan som vill ta del av Linköpings 
studentliv så mycket som möjligt att köpa en egen 
overall. Under stadsvandringen kommer Nollan få 
möjlighet att testa och beställa sin alldeles egna 

overall (ungefärlig kostnad ca 500 kr). 
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Civilekonomi
 Mästeri: ELIN Players

Systemvetenskap
 Mästeri: SM

Samhällsplanerare
 Mästeri: SPan

Teknisk biologi/kemi
Fadderi: Urfadderiet

 Mästeri: Bi6

Lärare
Fadderi: FOUL

 Festeri: Läxmästeriet

Statistik & dataanlays
Mästeri: SCB

Teknisk fysik
Fadderi: YF
Festeri: Y6

Utbytesstudenter

Slöjd & hantverk Psykologi
Fadderi: Freud
Festeri: PsykO

Kognitionsvetenskap
Mästeri: Kognitivet

Politisk kandidat
Mästeri: FBI

Matematik/Naturvetenskap
Fadderi: Gudfadderiet

Festeri: 4-verkeriet

Affärsjuridik
Mästeri: Jur6

HR
Mästeri: HRarkiet

Maskinteknik
Fadderi: Mpire

Festeri: FM

Industriell ekonomi
Mästeri: CM

Kulturvetare
Fadderi: KoMpaSS

Festeri: sKVaLp

Högskoleingenjör
Fadderi: TackLing

Festeri: Vi-ling

Datateknik/IT
Fadderi: STABEN
Festeri: D-group
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SITTNING VETT OCH ETIKETT SITTNING VETT OCH ETIKETT 

Vid Linköpings universitet förekommer tre olika typer av sittning-
ar. Fulsittning, mellansittning och finsittning. En fulsittning har 
alltid ett tema som kräver viss finess när det kommer till val av 
outfit - kreativitet uppskattas! Vid en mellansittning uppskattas en 
aning mer proper uppsyn, men inget överdrivet. Men när Nollan 
ska på finsittning gäller kostym, långklänning alternativt elegant 
byxdress! M.a.o. längden på klänningen skall vara som kortast 
under knäna. Nollan kommer under Nolle-P få möjligheten att 
uppleva fulsittning, mellansittning och finsittning. 
 
Sittningens konster och regler:Sittningens konster och regler:
§1. PUNKLIGHET! Att anlända med gott om tid för mingel är att 
föredra. Man anländer inte en sekund efter utsatt tid.
§2. Det anses trevligt och hövligt att konversera med alla sina 
bordsgrannar.
§3. Uträtta dina behov innan sittningen eller på de planerade pau-
serna. Om nöden kräver, ursäkta dig då mellan rätterna.
§4. När Toastmastern (TM) talar under middagen råder tystnad. 
§5. Om man vill att TM ska dra igång en sång så skrapar man ihop 
ett gäng som solidariskt brister ut “Tempo!” följt av sångens titel, 
ex. “Tempo. Feta fransyskor!” och så väntar man tills TM tar ton. 
§6. Om ni vill kan ni utropa “bordsskål”. Då höjer man logiskt nog 
sina glas vid bordet och skålar tillsammans. 
§7. Tal är alltid uppskattat, men meddela TM i förväg. 
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GUDFADDHRARNAGUDFADDHRARNA 

GudfaddHRarna är HRarkiets högra hand. Dessa tar 
hand om Nollan under N0lle-P. Om Nollan har 

några frågor så ska Nollan vända sig till någon av 
GudfaddHRarna. Till hjälp har GudfaddHRarna öv-
riga faddrar som Nollan också kan fråga vid behov. 

HRarkiet och GudfaddHRarna är bästa vänner. 
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PULS OCH STYRELSEN PULS OCH STYRELSEN 

Det är vi som är styrelsen för sektionen PULS! Vi är en blandad 
skara från alla årskurser inom HR:s kandidat-program här på 
LiU. Nu undrar du säkert vad PULS är? Vad gör vår styrelse? 

Varför finns vi? Det är många frågor men bara för din skull så 
har vi g jort en liten sammanfattning för att hjälpa dig!

 
PULSPULS: Står för PersonalvetarUtbildningen i Linköping Sektion 
och det är en ideell förening som finns till för våra medlem-
mar, a.k.a. ni studenter som pluggar kandidat - och master-
programmet i Human Resources och beteendevetenskaplig 
grundkurs. 
 
StyrelsenStyrelsen: I PULS finns flertalet arbetsgrupper och utskott 
och däribland sitter vi i styrelsen! Det är vi som är med och 
samordnar och fattar beslut kring saker som rör alla utskott 
i PULS. Utöver detta uppdrag som samordnare så är vi också 
med och skapar egna roliga evenemang, bevakar din utbild-
ning, studiemiljö och mycket mer! Vi hoppas på att få träffa på 
dig under Nolle-P! 

 
Följs oss på våra sociala medier! Följs oss på våra sociala medier! 

Facebook: PULS
Instagram: PULSnytt

Hemsida: www.personalvetare.nu 
Frågor? Hör av dig till vår ordförande Alva. 
Hon går att nå via ordf@personalvetare.nu 
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AKTIVITETSUTSKOTTETAKTIVITETSUTSKOTTET

Det är vi som är AktU 21/22! Vi ligger bakom PULS-gran-
narna BVGs mottagning, MaxPULS och diverse andra 
evenemang inom PULS! Förutom mottagningen och 

ovveinvigningen för BVG hittar vi på alla möjliga aktivi-
teter under årets gång, exempelvis spelkvällar och quiz. 

En gång per termin anordnar vi även en större 
evenemang som ni inte vill missa! Även detta kan vara 

lite vad som helst, senaste har varit Laserdome och 
volleybollturnering! 

 
Varje måndag håller vi även MaxPULS - det vill säga en 
pulshöjande aktivitet för alla PULS-medlemmar. Det 

kan vara allt ifrån spökboll eller under hökens vingar 
kom, till badminton eller volleyboll. HUR KUL? Sommar-
halvåret ses vi 18-19 på någon härlig gräsplätt och under 

vinterhalvåret ses vi 19-20 i Fridtunahallen. 
VÄLKOMMEN!VÄLKOMMEN!
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NÄRINGSLIVSUTSKOTTETNÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Näringslivsutskottets mål är stärka kontakten mellan 
studenter i sektionen och näringslivet. Varje år anordnas 
HR-dagen som är en arbetsmarknadsdag som erbjuder 
spännande möten med företag, intressanta föreläsare, 
workshops och goodiebags. I och med de rådande om-
ständigheterna ser dagen lite annorlunda ut i år och 
kommer att ske digitalt. Vi är dock övertygade om att 

det kommer vara minst lika lärorikt, spännande och kul 
som tidigare år! En dag ni helt enkelt inte vill missa. 

 
Utöver HR-dagen har vi även andra projekt som vårt 

Alumninätverk och gästföreläsare.
 

Instagram: naringslivutskottet Instagram: naringslivutskottet 
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Hej!
Jag heter Emma Preuss och är sektionens arbets-
miljöombud (AMO). Som AMO hjälper jag dig som 
student med frågor som berör antingen den fysiska 
eller psykosociala arbetsmiljön. Mig kan ni höra av er 
till om exempelvis något är trasigt i en föreläsnings-
sal, ni känner er för stressade, om ni upplever att ni 
har blivit diskriminerade eller liknande. Som AMO 
har jag tystnadsplikt, så ingenting ni skriver till mig 
förs vidare utan din tillåtelse.

 
Ni kan nå mig på följande sättNi kan nå mig på följande sätt:

1) Du kan maila mig på mailadressen: 
amo@personalvetare.nu 

2) Du kan fylla i det anonyma formuläret som finns 
på vår hemsida. Längst ner på AMO-fliken!

3) Du kan hugga tag i mig i skolan.                    
3535



UTBILDNINGSUTSKOTTETUTBILDNINGSUTSKOTTET
 
Utbildningsutskottet består av två utbildningsbevakare 
från varje årskurs som tillsammans med ordförande 
i utbildningsutskottet träffas en gång i månaden för 
att diskutera bland annat utbildningsrelaterade frå-
gor, studentärenden och studenters skyldigheter och 
rättigheter. Från varje årskurs ges möjlighet åt två ut-
bildningsbevakare att representera klassen i utskottet. 
Dessa utbildningsbevakare ansvarar för att represente-
ra den egna klassen, föra en dialog med kursansvariga 
och arbeta löpande med utvärderingar av program-
innehållet. Som utbildningsbevakare fungerar man som 
länk dels mellan årskursen, äldrekursare och styrelsen 
men även som länk mellan årskursen och kursansva-
rig, programansvarig och övrig programledning. Som 
utbildningsbevakare får man dessutom möjlighet att 
vara aktiv inom sektionen, träffa andra representanter, 
aktiva och äldrekursare samtidigt som man även får 
chansen att påverka utbildningsinnehåll och skapa ett 
brett nätverk av engagerade studenter. 
 
Vill du veta mer om oss så tveka inte att slänga iväg ett 

mejl till utbildning@personalvetare.nu   utbildning@personalvetare.nu      
 

Ta chansen att vara med - kvalitetssäkra och utveckla 
din och dina kurskamraters utbildning. 
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VALBEREDNINGEN VALBEREDNINGEN 

Det är vi som är Valberedningen 2021/2022 och vi är en fri-
stående arbetsgrupp i sektionen PULS! Vår arbetsgrupp be-
står av fem personer och ansvaret ligger på oss att rekrytera 
samtliga poster inom PULS. När ni söker till någon post inom 
sektionen är det oss ni kommer att träffa på vid intervjuerna. 
Vårt arbete är fritt och kreativt, vilket gör att vi själva kan 
forma vårt arbete på bästa sätt utefter våra förutsättningar.
 

Tycker du att rekrytering är intressant och vill lära dig 
mer? Tveka inte då att höra av dig till oss, eller sök till Val-

beredningen nu till hösten - för en unik chans att
testa på en del av ditt framtida yrke!

 
FacebookFacebook: Valberedningen PULS
InstagramInstagram: Valberedningenpuls

MailMail: valberedningen@personalvetare.nu   
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En del av - 

Hej nya student!

50% rabatt 
på ett Bokab-
kollegieblock.

ord.pris 19kr

Hos oss hittar du ny, begagnad och digital 
kurslitteratur, kompendier, kontorsmaterial, 
mobiltillbehör m.m. 

Det kan vara lite förvirrande som ny student 
men i våra butiker i Kårallen och Täppan 
får du hjälp att hitta rätt kurslitteratur. 

Mer information 
www.bokab.net.

*Visa upp denna annons i kassan i vår butik i Täppan eller Kårallen.  
Rabatten gäller 1 block per  kund. Giltig till 210930.

Vi är den studentägda bokhandeln!
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En del av - 

Hej nya student!

50% rabatt 
på ett Bokab-
kollegieblock.

ord.pris 19kr

Hos oss hittar du ny, begagnad och digital 
kurslitteratur, kompendier, kontorsmaterial, 
mobiltillbehör m.m. 

Det kan vara lite förvirrande som ny student 
men i våra butiker i Kårallen och Täppan 
får du hjälp att hitta rätt kurslitteratur. 

Mer information 
www.bokab.net.

*Visa upp denna annons i kassan i vår butik i Täppan eller Kårallen.  
Rabatten gäller 1 block per  kund. Giltig till 210930.

Vi är den studentägda bokhandeln!
Hej personalvetarstudent!

Passa på att bli student - 
medlem i ditt yrkesförbund 

redan när du pluggar. 

Det kostar bara en hundralapp 
för hela studietiden. För den 

hundringen får du massa 
nyttiga förmåner, råd och 

stöd och kontakter med ditt 
framtida yrke och arbetsliv  

– redan som student. 

Bli medlem direkt på  
akademssr.se/student

Puls A6 mars 2021.indd   1Puls A6 mars 2021.indd   1 2021-03-01   15:322021-03-01   15:32
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                 TELEFONBOK                 TELEFONBOK

UniversitetetUniversitetet: 013 - 28 10 00
ProgramansvarigProgramansvarig Peter Nilsson: 013-28 44 34
UtbildningsadministratörUtbildningsadministratör: 013-28 21 29
StudievägledareStudievägledare Karin Silverskog: 013 - 28 21 30

AdressändirngAdressändirng: 0771-97 98 99
CSNCSN: 0771 - 127 60 00

PolisenPolisen: 114 14
I nödsituationI nödsituation: 112
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