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CAMPUS

1. Märkesbacken = Backe upp till campus valla fylld 
med märken från LiUs olika sektioner och föreningar. 
Finast är kogvet och kognitivets märke. 

2. Kårallen = Ställe på Campus för Kravaller och annat 
skoj. Här finns även KOGVETs sektionsrum. Och kaffe!

3. Corson = Långa vägen genom hela campus.

4. Studenthuset = Även kallat SH. Campus Vallas bibli-
otek fullt med studiepltaser. Riktigt trevligt och fräscht.

5. Key-huset = Hus bredvid SH. Också fräscht.

6. Campushallen = Här kan N0llan träna och bli stark. 
Gym på campus, vilken lyx.

7. Café Java = Nedstängt café som passar utmärkt 
som studieplats
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SCANNA QR-KODEN 
FÖR FLER SPÄNNANDE 
PLATSER RUNT OM I 
LINKÖPING!

















Kårerna och Kårservice arbetar nära studenter. Tillsammans
ser vi till att festerna bli så bra och trygga som möjligt för alla

Kårhusen har nolltolerans mot kränkande behandling,
trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering

Om du blir utsatt för
trakasserier:

Om möjligt, säg ifrån direkt 
Var inte rädd för att ställa till en scen, ju fler som ser desto bättre! 
I efterhand kan du få råd och stöd av kårerna och studenthälsan
kring vad du kan göra vidare 

Hur festar vi på LiU?

Fest ska vara kul, du ska kunna känna
dig trygg och bli bra behandlad! 

Gränsen går så fort DU känner dig obekväm!

KOM IHÅG: 



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. Som medlem får du bland annat även möjlighet att rösta i
kårvalet, möjlighet att engagera dig samt flera exklusiva rabatter och
medlemsförmåner under terminens gång. Medlem 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! 

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!

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

@stuff_liu@studentUnionStuFF



Sveriges bästa fack- och professionsförbund,
Akademikerförbundet SSR, är det självklara valet för

kognitionsvetare. Vi stöttar våra medlemmar i att överbrygga
klyftan mellan studierna och karriären, bl. a. genom individuell
karriärrådgivning, lönerådgivning och arbetsrättsligt stöd. Vi

arbetar för jämställdhet, jämlikhet, trygghet samt att utbildning
ska löna sig. Kort sagt ett Akademikerförbund, ett

professionsförbund och vi tar ställning!

Läs mer via akademssr.se/student, bli medlem för
akademssr.se/studentmedlem för en liten framtidsinvestering på 100 kr. för

hela studietiden oavsett kandidat eller master.

http://akademssr.se/student
http://akademssr.se/studentmedlem

