Hej och välkommen till Linnéuniversitetet i Kalmar!
Vi i Humanus studentförening vill välkomna Dig till Din nya studieort och till studentlivet
i Kalmar! Humanus är studentföreningen för dig som studerar vid
socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet eller vid idrottsvetenskapliga
programmet samt för Dig som läser fristående kurser inom dessa ämnen. Vi i Humanus
arbetar för att Din studietid skall bli så bra och rolig som möjligt. Detta innefattar allt
från studierelaterade frågor, organisation, programbevakning och festligheter.
Introduktionen inleds på måndagen den 22:a augusti klockan 11.00 på Storken.
Storken är huset där socionomerna, sjuksköterskorna och idrottsvetarna har de flesta
av sina föreläsningar och är beläget på Stagneliusgatan 14. Humanus finns på plats
under dagen för att visa Dig till Ditt klassrum!
Humanus styrelse kommer till Er i respektive klassrum för att ge Er information om vad vi
gör för Er studenter, hur det är att vara student i Kalmar och framförallt för att välkomna
Er till två veckors introduktion tillsammans med oss! Introduktionen är frivillig men vi
rekommenderar Er verkligen att delta i årets roligaste veckor här i Kalmar!
Introduktionsveckorna innefattar diverse festligheter såsom sittningar, poängjakt,
pubrunda, trubadurkväll och musikfestivalen Garden Party! Introduktionen är ett
ypperligt tillfälle att lära känna Dina klasskamrater, Din nya studieort och studenter vid
andra institutioner och program! Under dessa två veckor finns Humanus styrelse och
andra engagerade studenter som agerar faddrar där för Dig och besvarar Dina
frågor, ger Dig nyttiga tips om studentlivet och ser till att Din studietid inleds med två
fantastiska veckor i Kalmar!
Under introduktionens första dag kommer vi att visa Dig runt i Kalmar och Du får även
möjlighet att bli medlem i Humanus för att kunna delta i introduktionen! Information
om sittningsbiljetter och medlemskap kommer att ges under denna första dag på
Storken!
Följ Humanus på Facebook:
Attenda introduktionen på Facebook:
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Har du frågor, tveka inte – hör av Dig till oss, vi finns här för Din skull!
Med allra vänligaste hälsningar, Humanus styrelse.
Sexmästare, Lina Enochsson
sexmastare@humanuslnu.se
Vice sexmästare, Sofia Nyblom
vicesexmastare@humanuslnu.se

