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Innehållsförteckning Välkommen till LiU
Välkommen till Linköping, Kandidatprogrammet i Human Resources och 
mottagningen 2018!

Du har gjort ett utmärkt val av universitet och program. Linköping är en 
stad som präglas av ett rikt studentliv; många cykelvägar, 
studentrabatter, studentdrivna krogar och självfallet ett stort utbud av
aktiviteter för studenter! Programmet studier bygger samverkan mellan flera 
olika ämnen, framför allt beteende- och samhällsvetenskap, ekonomi och 
juridik, där även aktuell forskning har inflytande på innehållet i 
utbildningen. Ta gärna kontakt med programansvarige eller studievägledare 
om du har ytterligare frågor kring utbildningen.

Konceptet välkomstperiod (i folkmun även kallat, Nolle-P) är vanligt 
förekommande i anknytning till universitetets och högskolors uppstart 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 studenter ska få en bra start inför 
dina studier på HR-programmet och lära känna dina nya 
kurskamrater, men även Linköping som studentstad. Tillsammans med 
överfadderiet PAmp, övriga faddrar och PULS-aktiva kommer du garanterat 
känna dig väl 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 
välkomsperiod på HR-programmet kommer ta dig tillbaka i tiden, på en 
resa du sent kommer glömma. Temat är ”PAmp Millenium två”. Under 
denna period kommer du tillsammans med dina nya kurskamrater åka på 
läger, tävla i den legendariska Nolle-kampen, gå på sittningar och mycket, 
mycket mer! Vi hälsar dig varmt välkommen!
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Överfadderiet PAmp
PAmp består av nio överfaddrar (läs Militärpoliser) och 
bär en vacker basker och snabba brillor. Alla i PAmp 
förtjänar varsin historiebok. När de inte marscherar 
runt på Campus eller är upptagna med att skapa historia 
håller de till i Vallaskogen. Men kom ihåg Nollan, 
PAmp är överallt!
Följ PAmp:
Instagram: PAmp18/19
Hemsida: www.personalvetare.nu/pamp

Muta: Omutbar.
Favoritartionde: 1970- 
Nollan borde veta varför.
Basta historiska 
handelsen: PAmp river 
berlinmuren 1989.

2

Generalen



Muta: Djuriska vral.
Favoritartionde: 1520- PAmp 
tog sig genom Dalarna pa 
langdskidor.
Basta historiska handelsen: 
Storstrejken 1909.

Muta: Gymnastiska moves.
Favoritartionde: 1980- PAmp N’ 
Roses slappte sitt 
debutalbum, Appetite for 
Destruction.”
Basta historiska handelsen: 
Nar PAmp skapade Big Bang.

PAmp Alfa

PAmp Mkongojo II
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Muta: Tilltalande 
instagrambilder pa PAmp Swagger.
Favoritartionde: 1600- PAmp 
började erövra stormaktstallning 
i Europa.
Basta historiska handelsen: 1771 
nar PAmp Gustav III blev kung i 
Sverige.

PAmp Buzzen

PAmp Swagger

Muta: Alla barnen-skamt.
Favoritartionde: 1920- Tack vare 
PAmps deltagande röstar 
svenska folket nej till 
rusdryckesförbud.
Basta historiska handelsen: 
PAmps upptackt av Amerika 1492.
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Muta: Kandisimitationer.
Favoritartionde: 1890- PAmp 
uppfinner skiftnyckeln.
Basta historiska handelsen: 
1901, nobelpriset delas ut för 
första gangen i Stockholm till 
PAmp.

PAmp Baba Koshi

PAmp Lidolido

Muta: Onda skratt.
Favoritartionde: 1990- “Black And 
White Brothers” kommer till PAmp 
och ber om att fa göra en 
hyllningslat. “PAmp it up” föddes.
Basta historiska handelsen: 19 juni 
1910, första fars dag firas som tack 
till PAmp Baba Koshi.
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Muta: Finska covers.
Favoritartionde: 1940- PAmp 
födde Pippilotta Viktualia 
Rullgardina Krusmynta 
Efraimsdotter Langstrump.
Basta historiska handelsen: 1969, 
PAmp satte foten pa manen.

Muta: Magaluf.
Favoritartionde: 1560- PAmp 
grundar den svenska adeln.
Basta historiska handelsen: 
1519, PAmp grundar 
protestantismen.

PAmp Kpakpando

PAmp Schtek
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Nollestadgar
§1. PAmp hälsas alltid med honnör.
§2. PAmp har alltid rätt.
§3. Om PAmp vid något tillfälle utrycker 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 strängligen 
      förbjuden.
§7. PAmp 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 PAmp   
        rätten till omtolkning av regler.
§12. Varje individuell PAmp ska tilltalas med sitt           
        PAmpnamn.
§13. Nollan är skyldig att sätta sig in i nollestadgarna   
        och ska kunna dem utantill.
§14. I övrigt gäller §2.
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Schema8

Nollan har upprop, introduktion och 
campusvandring. Här finns möjligheten att 
köpa ”Vi vill ha”- kupongen.

15/8
Dagen
15/8
Kvällen
16/8
Dagen

17/8
Dagen

18/8
Heldag

16/8
Kvällen

17/8
Kvällen

Nollan ska sedan ta sig till Linköping City för 
att hitta PAmp.

Tacokväll! Nollan åker till Mexico för att äta 
tacos med El Chapo, faddrar och sin nolle-
grupp.

Nollan ska ta sig tillbaka till 1919 för att bryta 
mot det amerikanska rusdrycksförbudet. 
Barrunda står på schemat.
Nollan ska fixa sina LiU-ID.

Nollan ska svettas tillsammans med
MaxPULS.

Nollan ska spetsa sina dance-moves, för idag är 
det disco fever-läger och Nollans första sitt-
ning.
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19/8
Dagen
20/8
Kvällen

Nollan kommer hem från läger.

Nollan ska bekanta sig med Linköpings hetaste 
studenthak, Flamman.

21/8
Dagen
21/8
Kvällen

Nollan ska lära sig en snygg dans och samla 
poäng till sin nollegrupp.

Nollan ska bekanta sig med HR-dagen och 
Valberedningen.

22/8
Kvällen

Nollan ska fila på sin samarbetsförmåga för att 
ta sig ut ur fängelset.

Nollan ska hänga med PULS styrelse.23/8
Dagen
23/8
Kvällen

Nollan ska gå på sin första kravall, 
KravallEtten!
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24/8
Dagen
24/8
Kvällen
25/8
Kvällen

27/8
Kvällen

26/8
Dagen
27/8
Dagen

Nollan ska få värdefulla tips för framgångsrika 
studier utav utbildningsutskottet och plugga 
tillsammans med faddrar för att slippa kugga.

Nollan ska få uppleva höjdpunkten med 
90-talet igen, vattenkrig.

Nollan ska gå få uppleva gatsby, sätt på er det 
finaste ni har. 
Eftersläppet sker på KK.

Nollan ska tillsammans med faddrarna upp-
täcka Linköpings fina stadspark, 
Trädgårdsföreningen.

Nollan har föreläsning på Campus.

Nollan ska vinna i Nollekampen för att sedan 
SPana efter 007 på fulsittning.

28/8
Dagen

Nollan ska plugga tillsammans med faddrar 
för att slippa kugga.



11

28/8
Kvällen
29/8
Kvällen

Nollan ska till Trädgårdsföreningen för att 
spela studenternas sport, volleyboll.

Nollan ska få uppleva höstens största event, 
Müchen Hoben! LiU:s egna Oktoberfest.

31/8
Kvällen

Det är ikväll årets nollegrupp koras! Alla 
PULS-medlemmar bjuds på en enastående 
show!

1/9
Kvällen

Årets upplaga av Utediscot går av stapeln! Nol-
lan dansar till musik av FORTE!

2/9
Kvällen

HR-Nollans sista dag under Nolle-P. Detta ska 
firas med en avslutande mellansittning och 
utgång på KK!





13 skal till att se upp till PAmp
1. PAmp är ett levande bevis på att legender aldrig dör.
2. PAmp fnyser åt Albert Einsteins enkla teorier och klappar 
    varandra på axeln för alla de stordåd de genomfört.
3. Svenska Akademin har sedan de instiftades 1786 slitit sitt     
    hår i försök att uppfinna ett tillräckligt stort ord för att 
    beskriva PAmp.
4. Övriga har väjningsplikt när PAmp kommer från höger.   
    Och vänster.
5. PAmp kan skriva Sveriges regelbok i snön när de urinerar.
6. Ett trafikljus blev en gång blått av nervositet när PAmp 
    marscherade över gatan.
7. PAmp har byggt PAramyderna, ett så förträffligt bygge att  
    pyramiderna bleknar i jämförelse och faraoerna vrider sig       
    i sina gravar.
8. PAmp drack inte välling som små. De drack kaffe, 
    mörkrostat kaffe, svart mörkrostat kaffe.
9. PAmp låg inte bara bakom Big Bang, de har även 
    uppfunnit potatisskalaren.
10. Julius Caesar och hela familjen Bernadotte ansökte till         
      PAmp, men fick nobben.
11. PAmp kan höra teckenspråk.
12. PAmp ledde hästen till vattnet och fick den att dricka.
13. PAmp vet om att det bara är 12 skäl, men är för tuffa för  
      att bry sig.
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Nollans första veckor kommer att innehålla massor av 
aktiviteter som Nollan inte vill missa. Det kommer bland 
annat att bjudas på flertalet roliga fester, sittningar och 
även ett två-dagars läger. PAmp hoppas att Nollan vill och 
kommer att delta på dessa. För att göra det så enkelt och 
billigt som möjligt för Nollan att delta har PAmp valt att 
lägga samman alla de roligaste aktiviteterna i ett och 
samma paketpris, kallat ”Vi vill ha”- kupongen. I detta 
ingår även kår- och sektionsmedlemskap för ett helt år. 
Kåren för Filosofiska fakultetet heter StuFF och 
HR-pogrammets sektion heter PULS. Medlemskap i 
StuFF och PULS ger Nollan möjlighet att ta del av 
rabatter under välkomsperioden men även löpande under 
det kommande året! Det finns givetvis möjlighet att köpa 
biljetter till enskilda aktiviteter under välkomstperioden, 
dock till ordinarie pris. ”Vi vill ha”- kupongen  kommer 
att säljas under Nollans första dag på campus via 
kortbetalning, den 15:e augusti.
Vad som bland annat ingår: en show, taco-kväll, sittningar, 
eftersläpp, medlemskap, fika, två-dagars-läger, märken 
och mer smått och gott. ”Vi vill ha”- kupongen kommer 
ge Nollan många minnes värda stunder som Nollan inte 
vill missa.
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5 Öre

Sverige

5 Öre

Sverige

Akademisk kvart: På universitetet är det av 
 tradition att börja en kvart senare istället för 
 klockan hel. Detta gäller dock inte om 
 tidshängivelsen är utskriven i minuter.
Baljan: Fik (pub på torsdagar och fredagar) i   
 botten av Kårallen. Billigast, i alla lägen.
Campuskatten: Linköpings stadsdjur. Bor i 
 Vallaskogen.
CSN: Försörjare under din tid som student.
Ellen: Campus trevligaste personal! Godaste kaffet   
 och bästa mellanmålet finns på Café Ellen i   
 Key-huset. 
Flamman: Studenthaket med dansgolv, gött häng   
 och billiga priser. Studenternas dröm.
Gückel: Framträdande där man tar en känd melodi   
 och sätter in ny text. Kan bli kul.
Huvudfadder: Overallklädd och snäll studenthjälte  
 som tar hand om Nollan under 
 välkomstperioden. MYCKET ansvarsfull, får  
 även hjälp av faddrar.
I-fiket: Bord och stolar utanför föreläsningsalen 
 I101.
I101: HR-studenternas givna mötesplats.
Jantelagen: Gäller ej för PAmp.
Kårallen: Kårhuset i hjärtat av Campus Valla.
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5 Öre

Sverige

5 Öre

Sverige
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5 Öre

Sverige

5 Öre

Sverige

Nollan: Kallas de nya studenterna innan de blir Ettan.
Overall: Perfekta plagget för modemedveten student.
PAmp: HR-pogrammets överfadderi. Består av nio   
 skoningslösa individer som Nollan bör se upp   
 till. 
Quiz: Populär aktivitet på studentpubar.
Ryd: Bostadsområde nära Campus Valla där det bor   
 många studenter, och kidz.
Sittning: Högtidlig bjudning.
Tentaplugg: Att läsa kurslitteratur i god tid är att 
 rekommendera. Att läsa kurslitteraturen dagen   
 innan tenta är inte att rekommendera.
Underkänd: Gör om gör rätt, se ovan.
US: Universitetssjukhuset. Läkarna är där. De räddar   
 liv. Liv är bra.
Vallaskogen: PAmps hem, även välbesökt  
 fritidsområde.
Xenofobi: Irrationell rädsla för främlingar.
Ytterst oklart: PAmps ursprung.
Zenit: Här kan man köpa fantastisk lunch. Här sitter   
 även Studenthälsan.
Ångest: Förekommer ofta i samband med tenta.
Ärkefiende: Underkänd.
Östergötland: Det är detta landskap Nollan ska studera i.  
 Mest känt för sin oslagbara dialekt, men även   
 Samir Badran.
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5 Öre

Sverige

5 Öre

Sverige
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Packlista till läger
Den 18/8 har Nollan chansen att åka på läger för att ha 
kul, lära känna varandra lite bättre och gå på sin första 
sittning. Tänk på att ha med:
• Sängkläder (örngott, underlakan och påslakan)
• Bekväma skor
• Oömma/bekväma kläder efter väder
• Badkläder
• Handduk
• Hygienartiklar
• Sittningskläder till discotema
• Ordentlig kall lunch och eventuellt mellanmål/snacks
• OBS! Medhavd alkohol är strängeligen förbjuden!
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Packlista till läger Kravallinformation
En av de mest uppskattade och välbesökta aktiviteterna i 
Linköpings studentliv är Kravallerna! Det är fester som 
arrangeras av studentföreningarna och hålls oftast 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 
en Kravall innefattar självklart overallen, namnet är nämligen 
en förkortning av KRAV på overALL. Den 23/8 kommer du få 
möjligheten att gå på KravallEtten, din första av många 
Kravaller under din tid som student. HR:s egna festeri PiLS 
anordnar KravallEtten tillsammans med åtta andra festerier/
mästerier, samt den årliga Kravallen ”On the ...”. Kort sagt är 
investeringen i en overall något du aldrig kommer att ångra. En 
fest utan overall kan aldrig bli en grym kravall. 

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 Svea rike. I princip 
alla utbildningsprogram har en specifik färgkombination på 
overallen och dess revärer. Just HR-pogrammet bär en snygg 
vit overall med gröna, röda och gula revärer. PAmp uppmuntrar 
alla Nollan som vill ta del av Linköpings studentliv så mycket 
som möjligt att köpa en egen overall. Under stadsvandringen, 
den 16/8, så kommer Nollan att få möjlighet att testa och bestäl-
la sin alldeles egna overall.
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Ovveguiden

Civilekonomi
Mästeri: ELIN 

Players

Systemvetenskap
Mästeri: SM

Samhällsplanerare
Mästeri: SPan

Teknisk biologi/kemi
Fadderi: Urfadderiet

Festeri: Bi6 

Lärare
Fadderi: FOUL

Festeri: Läxmästeriet

Statistik & 
dataanalys

Mästeri: SCB

Teknisk fysik
Fadderi: YF
Festeri: Y6

Utbytesstudent
Festeri: Party 

Committee of ESN

Slöjd och hantverk
Mästeri: SlöHM

Psykolog
Fadderi: Freud
Festeri: PsyKO

Kognitionsvetenskap 
Fadderi: KogVetet
Festeri: KrogVet

Politisk kandidat
Mästeri: FBI
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Matematik/Naturvetenskap
Fadderi: Gudfadderiet

Festeri: 4-Verkeriet

Affärsjuridik
Mästeri: Jur6

HR
Fadderi: PAmp
Festeri: PiLS

Maskinteknik
Fadderi: Mpire

Festeri: FM

Industriell ekonomi
Mästeri: CM

Kulturvetare
Fadderi: KoMPaSS

Festeri: sKVaLp

Högskoleingengör
Fadderi: TackLing
Festeri: VI-Ling

Datateknik/IT
Fadderi: STABEN
Festeri: D-group
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BOSSES



$

$
$

$
$

$

Börjar det eka tomt i bössan, n0llan?

I Baljan kan du köpa kaffe (och annat gott) 
för bara 6 kr. Vill du ha det gratis istället 
kan du jobba. Om du har några frågor finns 
vi längst ner i Kårallen.

Välkommen n0llan!



Stud
ent

ha
k

Av studenter,  
för studenter

Shotluckan- Sveriges bästa mellanfest 
Vi lever efter mottot att livet är för kort för att sippa på 

drinkar och serverar därför shots i alla dess former. Vill du 
trolla, se hur pajen bakas eller bara sjunga bumbibjörnarna är 

du varmt välkommen till oss på Ågatan 24B.

Kårhuset Kollektivet (KK) 
KK ligger på Ågatan som är Linköpings bargata. De har öp-
pet onsdag till lördag och lokalen är även flitigt utnyttjad för 
större evenemang och sittningar. KK är ett perfekt uteställe 
för dig som älskar att dansa hela natten eller bara hänga i 
baren till rimliga studentpriser. På torsdagskvällar anordnas 
även quiz och för dig som är påläst kan det vara av intresse 
att kika in på deras hemsida för att se veckans quiztema. KK 
har dessutom studieplatser och lunchförsäljning under dagtid.
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VilleValla
VilleValla har funnits sedan 2004 i en liten villa i T1. Hösten 

2017 revs den trånga, men ack så mysiga villan och puben 
flyttade till nya fräscha lokaler på Irrblosset. På två 

våningar med en bar på varje plan, kan du avnjuta öl från pubens 
gedigna sortiment med över 150 olika sorter från 

världens alla hörn. Ett klockrent ställe för dig med smak för 
ovanlig och god öl som kan avnjutas  tillsammans med goda 
vänner. Känner du för att dansa får du styra dina steg någon 
annastans. Villevalla saknar nämligen danstillstånd, men har en 

hel hög med sällskapsspel på lager.

Flamman
Välkommen ner i underjorden! Flamman ligger nära stan i det 

studenttäta bostadsområdet med samma namn. Gå dit på en 
fredag och du är garanterad en lyckad kväll tack vare de låga 
priserna i baren och den sköna stämningen. Flamman är litet 
men ack så populärt, se till att vara där i god tid. På Flammans 

jazzonsdagar serveras mycket goda och prisvärda 
Flammanburgare till tonerna av livejazz. Flamman, 

studenternas dröm!

Kårallen 
Kårallen på Campus Valla där Kravallerna och många stora 

fester äger rum. Hit går du nästan aldrig för att festar i ”normala 
kläder”. Här har du på dig Ovve eller är utklädd efter tema! 
Oftast förekommer liveuppträdanden av (mer eller mindre) 

kända band och artister!
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Telefonbok
Universitetet
Programansvarig Peter Nilsson

Utbildningsadministratör Maria Fält

Studievägledare Karin Siverskog

PULS ordförande Matilda Strömberg

Adressändring
Universitetssjukhuset

Polisen

CSN

013-28 10 00
013-28 44 34
013-28 21 29

013-28 21 30
070-209 44 29

0771-97 98 99
013-22 20 00
077-127 60 00

114 14
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PULS står för ”PersonalvetarUtbildningen i Linköpings 
Sektion”. Sektionen är en ideell förening som drivs av 
studenter, för studenter. Den finns till för att du som 
student ska få den bästa studietid som möjligt här på LiU. 
PULS-sektion består av tre utskott: näringslivsutskottet, 
utbildningsutskottet och det sociala utskottet, samt 
fristående arbetsgrupper.
 
Vi hoppas att du vill bli medlem i PULS. Som medlem får 
du bland annat rabatterat pris på sociala aktiviteter, du får 
delta på PULS-fika som sker en gång i månaden, du får 
kostnadsfritt delta på MaxPULS sportiga 
måndagsaktiviteter, du får göra din röst hörd på PULS 
medlemsmöten och du får ta del av PULS månadsmail 
som skickas ut en gång i månaden med relevant infor-
mation. Under din första dag på terminen kommer du få 
möjlighet att bli medlem!
Vill du redan nu läsa mer om sektionen i allmänhet kan du 
kika in på PULS hemsida www.personalvetare.nu
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Hej!
Det är vi som är PULS styrelse. Vi är åtta studenter som sitter som 
styrelseledamöter och arbetar med att samverka hela sektionens 
arbete. Vi i PULS arbetar för allt som rör utbildning, näringsliv och 
studiesociala aktiviteter. De utbildningar som PULS främst driver 
sina frågor för är kandidatprogrammet i HR/Personal- och 
Arbetsvetenskap, masterprogrammet i HRM/HRD och 
Beteendevetenskaplig Grundkurs (BVG) vid Linköpings Univer-
sitet. Skulle du ha några frågor är du varmt välkommen att maila 
dem till: styrelsen@personalvetare.nu 
 
Följ oss gärna på våra sociala medier för att inte gå miste om viktig 
och rolig information.
Facebook: PULSsektion
Instagram: PULSNYTT
 
Vi kommer under ditt Nolle-P att vara med som faddrar och vi 
kommer även att ha en aktivitetsdag där du har chans att lära känna 
oss. Under dagen kommer du även ha möjlighet att köpa vår 
sektionsväska för en billig peng.
Hoppas vi ses där!
Styrelsen 2018
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Hej! Det är vi som är PiLS, Personalvetarna i Linköpings 
Sexmästeri. Som en del av PULS sociala utskott arrangerar vi 
sittningar, fester och andra spännande event för både PULS 
medlemmar och för andra studenter på campus. Allt detta görs 
för att ni ska få en fantastisk rolig studietid och för att höja 
gemenskapen inom PULS men även för att ge alla en möjlighet 
att lära känna studenter från andra program. Under 
välkomstperioden kommer vi glida runt i våra vita målarbyxor 
+ färgglada baskrar och göra allt vi kan för ni ska få den bästa 
tiden. Följ gärna PiLS Festeri på Facebook och Instragram för 
att se allt vi hittar på! Vi ses!
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Avskyr du också ångestfyllda, gråa och typiskt trista måndagar? 
Då är MaxPULS något för dig! Varje måndag mellan 
19.00-20.00 i Fridtunahallen (eller utomhus om vädret tillåter) 
arrangerar vi en PULShöjande aktivitet för att främja 
gemenskapen inom PULS sektion. Inte nog med det så 
arrangerar vi en större aktivitet per termin med målet att det ska 
vara så kostnadseffektivt som möjligt (helst gratis). Alla 
medlemmar är välkomna på dessa MAXADE aktiviteter.
Men vilka är då MaxPULS 18/19? Vi består av tre energiknip-
pen med olika superkrafter! Vår sportchef är Ida Lundström, 
ekonomiansvarig är Pascal Chau och vår info-PR är Rickard 
Jaas. Kom igen det blir kul!
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Det är vi som är HR-dagen 2018 och anordnar i år PULS 
arbetsmarknadsdag! Under denna dag kommer du som HR-stu-
dent få chansen att gå på mässa, workshops, föreläsningar 
samtidigt som möjligheten att knyta nya kontakter och utbyta 
erfarenheter med många företag och andra studenter. Det här är 
en dag vi anordnar för studenter och vill därför med årets tema 
”Karriärboost” inspirera till dina framtida möjligheter. Efter 
dagens mässa kommer en HR-pub anordnas för fortsatt mingel 
där det bjuds på middag, underhållning och tävlingar med fina 
priser. Det här är något du inte vill missa så boka in den 10 
oktober redan nu! Följ gärna HR-dagen 2018 på Facebook och 
Instagram! 
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Årets val är viktigare än ni tror, självklart 
vill DU vara med och påverka!

Valberedningen - vi nominerar, ni väljer!
Mer info: 
Facebook: Valberedningen PULS
Instagram: ValberedningenPULS
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Utbildningsbevakare36

PULS utbildningsbevakare arbetar för att utveckla din 
utbildning i positiv riktning. Från varje årskurs utses två 
representanter, och du kommer i början av terminen att få 
möjlighet att bli representant från din klass. Du får då vara med 
och kvalitetssäkra och utveckla din utbildning, och vara med 
och skapa förändring för dig och dina klasskamrater. Du är 
också en länk mellan din årskurs och PULS, samt mellan din 
årskurs och kursansvariga/programansvarig. Du får dessutom 
möjlighet att vara aktiv i sektionen och träffa andra 
representanter vid utbildningsutskottsmöten. 
Vill du veta mer om oss, kika in på vår instagram redan idag 
@PULSutbildningsutskott.



Sittning vett och etikett
Vid Linköpings universitet förekommer tre olika typer av 
sittningar. 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 aningen mer proper uppsyn, men 
inget överdrivet! Men när Nollan ska på finsittning gäller 
kostym eller långklänning!

Sittningens konster och regler:
§ 1. PUNKTLIGHET! 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 om bordsherren drar ut stolen  
       åt sin bordsdam som bör sitta på bordsherrens högra sida.
§ 3. Uträtta dina behov innan sittningen eller på de planerade    
       pauserna. 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. Konversera med dina bordkamrater! Om ni vill kan ni 
       också utråpa ”bordskål!”, då man logiskt nog höjer sina        
       glas tillsammans vid bordet.
§7. Tal är alltid uppskattat, men meddela TM i förväg. Nollan 
      kommer under Nolle-P få möjligheten att uppleva fyra 
      sittningar och ingår självklart i ”Vi vill ha”- Kupongen.

Utbildningsbevakare
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Låten ”Stad i ljus” och Tommy Körberg, är älskade 
av studenter runt om i hela Sverige. I Linköping 
avslutas fester och sittningar till denna låt, då alla 
samlas för att hålla om varandra och för att sjunga 
detta harmoniskt älskvärda musikstycke. 

Stad i ljus

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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Checklista
Nolleboken: Denna ovärderliga guide ska Nollan ha nära  
 till hands under hela Nolle-P.
Boende: Kontakta hyresföreningarna ex. studentbostäder  
 och håll koll på blocket.se eller anslagstavlan på   
 liu.se efter boende. Hittar du inget så meddela din  
 huvudfadder så finns det soffor att sova på. Det   
 löser sig alltid!
Pengar: ”Vi vill ha”- kupongen, kurslitteratur och andra   
 nöjen kostar under Nolle-P så glöm inte att ha   
 sparat undan lite pengar till några av dina mest
 minnesfyllda veckor.
Cykel: Linköping är en cykelstad, därför är detta en 
 nödvändighet. Är det något du bör ta med dig   
 eller investera i är det en cykel med ett kraftigt  
 lås och cykellysen!
Legitimation: En nödvändighet för att beviljas vissa 
 aktiviteter.
Finkläder: Till Finsittningen!
Swish: Det mesta kommer att betalas med denna app,   
 som dessutom är väldigt smidig.
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PAmp tackar

TaMaGOTcHi

Wiktors kläder
Unionen

Studio-L2
StuFF

Xamera
Förtrogenhetsrådet Flamman

Baljan
Shotluckan

Jusek
Academic Work

Platå
Dennis Barbershop

Queens
StuFF 

LiU Store
Faddrar

Jimmie Sandin
Rickard Jaas
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Formula Student
Campushallen

Kalasmottagningen
Online Limousine

Kårhuset Kollektivet
Campusbokhandeln

Hörs AB



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.

Våra huvudområden som vi arbetar med är utbildningsutveckling, arbetsmiljö och studiesociala frå-
gor. Vi ser till att alla beslut som fattas på 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 ar-
bete. Att bli medlem är jätteenkelt och det kan man bli på www.stuff.liu.se. Vill du bidra mer? Vi har 
massor av uppdrag där du kan göra skillnad, även dessa hittar du på vår hemsida!

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

- gör skillnad!

Vi ser till så att du får den bästa möjliga studietiden - från tentan till dansgolvet!

@StudentUnionStuFF @stuff_liu

PS! Följ oss gärna!
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Tre fribiljetter till platå! Klipp ut dem 
och använd som vanliga biljetter.
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