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För nyblivna Pol.Kand-studenter vid Linköpings Universitet

OM NOLLEMIKEN
Nollemiken är en årlig specialutgåva av Polemiken: tidskriften för
medlemmar i Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare
(FLiNS) vid Linköpings universitetet. Nollemiken riktar sig särskilt till
nyantagna studenter vid Pol.Kand-programmet och fristående kurser i
statsvetenskap och nationalekonomi. Verksamheten hos FLiNS är ideell
och partipolitiskt, fackligt samt religiöst obunden. Alla skribenter ansvarar
för sina egna personliga åsikter. Det yttersta ansvaret ligger dock på
chefredaktören och eventuella kommentarer skickas därför direkt till denne.
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Några ord från chefredaktören
Efter en stunds grävande i mitt inre vokabulär väljer jag inleda min spalt med en gammal klyscha,
nämligen: Nu börjar ett nytt kapitel. Du som läser antas vara en nykläckt n0llan och jag talar såklart om
kapitlet som akademiker vid Linköpings universitet. Framför dig har du en intensiv, rolig och spännande
tid. På dig har du (för guds skull) n0lle-tröjan och i handen har du ett exemplar av Nollemiken. Här ger vi
dig värdefulla tips inför studentlivet som du inte vill vara utan! Med detta sagt vill jag utropa mitt allra
hjärtligaste välkommen(!) till...
...Politices Kandidatprogrammet
Programmet för dig som siktar på att bli
statsminister. Alternativt diplomat. Alternativt
handläggare på skatteverket. Pol.Kand är även
utbildningen för dig som inte riktigt vet vad du
vill men som gärna vill veta mer. Det är bara att
gratulera. Under nästa släktmiddag kommer
du ha svar på tal när dina myndighetshatande
kusiner undrar varför regeringen inte gör något
åt pandemin, gängmorden eller den allmänt
pissiga tillvaron. Om du själv råkar vara en
myndighetshatande kusin kan du numera ställa
dessa frågor under föreläsningarna istället. Vad du
än är för slags typ är du med andra ord på väg att
bli en mycket allmänbildad sådan.
...Tiden som n0llan
Kanske är det inte just tankar på allt du kommer
att lära dig som fyller ditt huvud just nu.
Universitetsvärlden är en hel djungel av interna
begrepp, gyckel och seder. Det är därför fullt
förståeligt om du känner dig både irvrig, nervös
och smått förvirrad. Det gjorde i alla fall tjejen
nere i det högra hörnet (jag :P) för ett år sedan.
I egenskap av ex-n0llan och andraårsstudent på
Pol.kand-programmet är jag väldigt bekant med

många klassiska n0lle-bekymmer vad gäller
boende, cyklar, CSN och allt vad det är. Det fina
i kråksången är att allting kommer att ordna sig.
...LiU och Linköping
På LiU är vi cirka 27 500 studenter som dagligen
göder våra intellekt och bidrar till en svårslagen
studentkultur. Jag är inte ensam om att efter bara
ett år här i Linkan ha samlat på mig så många fina
minnen att staden alltid kommer att ha en särskild
plats i mitt hjärta.
...Polemiken
Nollemiken är läsårets första nummer av
Polemiken: tidsskritften för LiU’s statsvetare
och nationalekonomer. Resterande tre nummer
publiceras digitalt på www.flins.org/polemiken.
Vi som skapar tidningen är själva studenter i
statsvetenskap och nationalekonomi och om DU
skulle vara intresserad av att medverka får du
gärna kontakta mig på polemikredaktor@flins.org.

Klara Schubert
Chefredaktör 20/21

5

4•TIPS•TILL•N0LLAN•
Skribent: Maria Bodström

VATTENFLASKA

Mitt första tips går i riktig studentanda då det sparar dig både pluggtid och pengar.
Med en påfylld vattenflaska håller du dig hydrated samtidigt som du slipper lägga din
energi på att hitta dyra loka-flaskor att köpa. Köp en vattenflaska som du avnjuter
till matlådan, i solen eller under dina stressigaste pluggperioder.

FRYS IN DIN MAT

Visste du att en fryst matlåda har en hållbarhet på ca ett år? Mitt tips är att
när du lagar middag passa på att göra några extra portioner som du sedan slänger in i
frysen och tar fram i krislägen. Min kära vän Lisa Malmberg tog senast i maj fram en
frystlasagne som hon stolt berättade hade gjorts under nollningen året innan, otroligt
god var den dessutom.

MYSIGA FIK I STAN

Det är lätt att hamna i en bubbla där man endast rör sig mellan universitetet och Ryd
och även om jag aldrig skulle snacka skit om Ryd skulle jag rekommendera att ibland ta
sig cykeln in till innerstan för att uppskatta nya miljöer. Bland annat finns det många
trevliga kaféer som exempelvis Simons rosteri och Babettes.

HITTA KOMPISAR ATT PLUGGA MED

Mitt sista, och kanske faktiskt mitt bästa tips är att hittapersoner som hjälper dig
att plugga. Det behöver inte vara några som du hänger med påfritiden men att hitta ett
plugg-gäng kommer inte bara göra din pluggtid roligare utan även ge positiva följder för
dina studieresultat. Tillsammans är vi starkast XD
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Ordförande har ordet
Tjena N0llan, välkommen till Linköping! I denna korta text vänder jag mig till dig som är alldeles ny
här i Linköping. Du ska känna dig varmt välkommen. Nolle- P är en fantastisk och speciell period i
livet som endast kommer en gång, ta tillvara på tiden!
Hej på dig! Vad kul att du läser denna tidning.
Jag som skriver heter Emma och jag är
styrelseordförande i sektionen FLiNS. FLiNS är
den förening vid Linköpings Universitet som är till
för de studenter som studerar statsvetenskap och
nationalekonomi. Vi i FLiNS styrelse gör massor
med kul, bland annat denna tidning (med redaktör
Klara i spetsen)! Vilka vi är, vad vi gör och hur du
engagerar dig kommer du få lära mycket mer om
inom den närmsta tiden.

in genom en av entreerna till byggnaden. På en
vägg satt en karta över husets alla salar och jag
tog snabbt en bild på den. Sedan lyckades jag på
något sätt navigera mig genom bilden i telefonen
fram till U1 där uppropet skulle ske. Det tåls att
tilläggas att trots ett år på nacken så virrar jag
för det mesta fortfarande runt på campus och
försöker hitta rätt.

Men som sagt, välkommen till Linköping och
välkommen till Nolle - P. Nu när denna tid är
här igen så tänker jag tillbaka till min egen
Nolleperiod.

Den där nervositeten släppte så fort uppropet
drog igång men värmen hängde kvar nästan hela
Nolle- P. Dagarna kantades av nya intryck, platser
och vänner. I slutet av vissa dagar var jag helt
slut när jag kom hem. Men det var en otroligt rolig
tid.

För ett år sedan var det min tur att gå igenom
de traditionsenliga Nolle- P veckorna i Linköping.
Jag kommer aldrig glömma den där första dagen
då jag gick till uppropet. Sommaren hade gått och
jag hade ärligt talat inte varit nervös alls, trots
att jag inte kände någon på programmet och
trots att jag var helt ny i Linköping. Men den där
dagen till uppropet slog det till. Jag kommer ihåg
att benen kändes som spagetti när jag gick upp
för märkesbacken och att det var så j*kla varmt!
Säkert närmare 30 grader.

Nolle-P är en fantastiskt period som endast
kommer en gång. Därför vill jag slutligen skicka
med dig tre råd. För det första så är det ett super
lifehack att ha lagat massor med matlådor som
du har under den här tiden. Det är några intensiva
dagar som du har framför dig och jag kan lova
dig att du inte kommer orka stå och laga mat när
du har lite ledig tid över. För det andra så se till
att sova och vila när du kan! Underskattat men
viktigt! Och till sist njut av denna första tid, den är
suuuuuperkul!!

Uppropet skulle ske i C-huset och jag kom förvirrat

Ha det fantastiskt nu! Vi ses!

Emma Örtenholm
Ordförande 20/21
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Följ med på

Skribent: Lisa Malmgren

STORT GRATTIS och välkomna till staden som
har den otroliga slogan ”där idéer blir verklighet”
och utbildningen som ingen vet vad det är. Ni
kommer att stormtrivas. Hela ettan var helt
fantastisk.

med en weekend sådär på hösten och ett otroligt
tillfälle att komma sina nya kompisar närmare. I
Köpenhamn insåg jag verkligen vilken dunder
klass jag hamnat i, troligen kommer ni uppleva
samma. Fast i Berlin då. Och med eran egna klass.

Lisa heter jag och pluggar precis som ni Pol.
Kand. men har avklarat mitt första år och efter
sommaren hittar ni mig på år 2. Jag är vice
ordförande i sektionen FLiNS, vilket precis som
det låter innebär att jag är ordförandes högra
hand. Utöver detta är jag även rese-och aktivitetsansvarig. Med detta sagt ska jag komma fram
till det viktiga: I oktober ska vi åka till Berlin
tillsammans och det ska bli så fruktansvärt kul.

Kanske tänker ni nu att jag missat vad som sker i
världen. Det vi benämner med covid 19, Corona,
c-ordet eller pandemin med stor P. Tro det eller
ej men faktum är att jag inte missat den rådande
pandemin. MEN vi i styrelsen (även kallad FLiNS)
har bestämt oss för att ha is i magen och hoppas
att den så kallade ”andra vågen” bestämmer sig
för att skippa att dyka upp. Detta gör att vi har
bokat och planerat för att det ska bli av, men om
det icke går pga covid19 kommer självklart resan
inte bli av. Isåfall flyttas den förhoppningsvis till
våren.

FLiNS anordnar årligen en resa som ligger på
höstterminen som är till för ettorna. Den ligger
efter er andra tenta och ni kommer tillbaks
innan nästa kurs börjar. Ni missar alltså ingen
undervisning utan är fullkomligt lediga. Under
denna resa kommer ni naturligtvis lära känna
era nya klasskamrater mycket bättre, samt gå
på studiebesök passade för ert nya program, äta
mängder av tysk-mat (om det passar annars kan
ni äta något annat) och festa. Vi kommer åka en
weekend i oktober och ni kommer ha tillgång
till en hel del ”egentid” så ni kommer också
kunna upptäcka fina fina Berlin på egen hand/
tillsammans med era kompisar. Förra året var vi
i Köpenhamn vilket var underbart, helt perfekt
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Vart åker vi? BERLIN (en otrolig stad för er som
inte varit där)
När åker vi? 22 okt -26 okt
Hur åker vi? Buss från campus
Hur anmäler jag mig? På FLiNS dagen som äger
rum 30 aug (mer info om det kommer senare)
Vad ingår i priset? Boende + buss + studiebesök
Jag hoppas att ni är lika pepp som mig och här
får ni lite bilder från förra årets FLiNS resa.
Njut av sista sommardagarna så ses vi snart!!!!!!

FLiNS-resan 2020

Möt årets n0llan 2019
”N0lle-p är en så intensiv och kul period så dagarna bara
flyger förbi. Se därför till att vara med på allt!
Vlila kan man göra efter N0lle-P...”
Årets n0llan är en utmärkelse som i slutet av n0lle-P tilldelas en student vars engagemang stuckit
ut lite extra. Följ med när Nollemiken träffar Kim, 21 från Täby som kammade hem fjolårets titel!

Av: Greta Boghammar
Vad fick dig att söka Pol.Kand?
Jag tyckte att kurserna verkade intressanta och
givande! Dessutom finns det många olika typer
av karriärvägar efter utbildningen vilket är najs!
Speciellt för sånna som mig som inte vet vad de vill
göra med sitt liv än :’)
Vad var det bästa med N0lle-P?
Helt klart att få massor nya vänner! Stämningen var
nästan oförskämt bra.
Vad var det värsta med N0lle-P?
Det var ca 30°C hela perioden sååå, att jämt vara
svettig. Alltså JÄMT!
Varför tror du att du just du blev årets n0lla?
Hmm, kanske för att jag hade mycket energi under
n0lle-p och var väldigt taggad på att lära känna
alla i klassen. Att ha en positiv utstrålning smittar
väldigt lätt av sig på andra!
Har du några tips till n0llan?
Bli inte fastlås med de första personerna som du
klickar med i klassen. Det är lätt hänt eftersom det
är så bekvämt. Försök istället mingla runt och lära
känna alla i klassen. N0lle-p är en så intensiv och
kul period så dagarna bara flyger förbi. Se därför till
att vara med på allt! Vila kan man göra efter n0lle-p
;)
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Vilka fördelar har kommit med att bli årets n0llan
(Förutom att man blir en pol.kand-PROFIL och
kändiz på LiU)?
Jag fick dekorera lägenheten med ett fint sidenband
och fick mer hybris! Nä, men det var härligt att få
sån tydligt uppskattning. Då blir man peppad att
keep up the good vibeeeez!
Kim heter egentligen något annat och kan inte
ställa upp på bild - istället får ni se en söt bild på
Kims tvillingsyster.

Pol.kand-studenter

...enligt andra studenter
Av: Klara Schubert

d

et är ingen hemlighet att vi människor är fulla av antaganden och förutfattade meningar.
Jag själv tror till exempel att fåglar är onda och att Ulf Kristersson har gjort vadimplantat.
Självklart är inte heller LiU’s korridorer någon frizon från fördomar och det är inte annat än
att man blir lite nyfiken på vilka smaskigheter som sägs bakom ens egen rygg. Nollemiken har
därför frågat studenter från andra program hurdana de egentligen tror att vi Pol.kandare är.

Elvira, 24
Läkarstudent
Ett av mina gamla tinderhaff var
Pol.Kand-student och Trumpälskare. Jag minns inte vad han
heter men jag kallar honom för
Trump-mannen, så tänker väl att
alla är som honom. I mitt huvud
heter du Trump-Klara.

Eric, 26
Maskiningenjör
Ingen av dem har rakat
armhålorna sedan födseln,
den enda källa de refererar till
är ETC och de framstår som
marxister.

Anonym, teknologiska
fakulteten
En generell fördom om Fil.
fakare är att ni tar helg på
onsdag eftersom ni har så lite
plugg och att ni aldrig har något
schemalagt. Utbildningen känns
väldigt flummig, bara hemtentor
och seminarier.

Elias, 24
Franska SPREK
Hmm... alla är veganer. Och PK.
Ni kollar på partiledardebatten
och tror att det är höjden av
politiskt engagemang.

Alice, 24
Läkarstudent
Ni är besatta av någon politisk
ideologi och vill gärna pracka på
den på oss andra. Ni läser gärna
nyheter, men inte från DN eller
SvD utan från New York Times
eller Daily Telegraph.

Elias, 23
Fysioterapeutstudent
Ni gillar politik och snor cyklar i
Ryd.
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Chefen hälsar
Välkommen till Linköping, n0llan!

… och mer specifikt till Politices Kandidat-programmet. Jag hoppas
att ni kommer att trivas fantastiskt här och som lite hjälp på
traven så har vi planerat en mottagning som ett litet smakprov
på vad studentlivet har att erbjuda. Detta år kommer mottagningen
dock att se lite annorlunda ut på grund av den rådande pandemin.
Men vi har gjort det bästa av situationen! Du kommer att träffa
många nya människor samtidigt som du ska försöka lära dig att
hitta på campus samt i staden. Men detta kommer inte att vara några
problem för att i samband med n0lle-P, då vi välkomnar alla nya
pol.kand-studenter, kommer vi att lära er allt ni behöver veta för
att klara detta galant!
Om du är nervös inför terminsstarten är detta helt förståeligt
men förhoppningsvis är du även förväntansfull. Din studenttid
kommer med hög sannolikhet vara den roligaste tiden i ditt liv
så glöm inte att njuta av allt den har att erbjuda. Det fina med
att vara student i Linköping är att det finns något för alla och
du kan själv välja hur mycket du vill göra eller engagera dig i.
Så slappna av och låt pol.kands egna mästeri FBI guida vägen till
dina fantastiska år på Linköpings Universitet, vi ser fram emot
att träffa er alla!

Astrid
FBI-chef 20/21
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”True knowledge
exists in knowing
that you know
nothing.

”

Socrates
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Fisktacos med
dundersalsa
Text: Greta Boghammmar

Handla:

1 Röd lök
3 Tomater
1 Mango (frusen funkar)
KORIANDER
2 Lime
Sallad, any kind men man
föredrar ju en krispig en.
Fiskpinnar
Srirachamayo
Avokado
Tacobröd

Hur:

M

um

s!

Se till att ta ut pinnarna och eventuellt mangon ur frysen i god tid.
Börja med Marys famous dundersalsa! Hacka mango, lök och tomat
lägg ner i en skål tillsammans med koriander och saften från en
pressad lime. När du ändå är igång med hacket kan du passa på att
preppa salladen, klyfta den andra limen och skiva avokadon:)
Vidare till steket. Stek pinnarna tills de är gyllene.
Nu är det bästa kvar – montera din taco, gör hur du vill<3
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OVERALLEN

Ett måste i garderoben hos varje LiU-student är naturligtvis den tidlösa “ovven”. Den syns
ofta i studentsammanhang, särskilt under kravaller (fester med “krav på overall”). Här går
vi igenom några DOs and DON’Ts när det kommer till studentkulturens mest ikoniska plagg.

Färgerna
Varje program har en unik ovve-look med särskilda
färger. På Pol.Kand bär vi marinblå ovvar med rosa
revärer längs sidorna.

Hur skaffar jag ovven?
Under FLiNS-dagen som äger rum 30/8 får du
möjlighet att prova ut rätt storlek och beställa din
älskade ovve.

Pimpa din ovve
OBS! Du får inte pimpa overallen förrän ovveinvigningen har ägt rum. Mer info om vad du får och
inte får göra fram tills dess kommer senare.
Revärerna
Revärerna är mörkrosa, 25 mm breda satinband
som lämpligen inhandlas hos Ohlssons tyger på
S:t Larsgatan 30. Dessa band sys fast längsmed
sömmen från armhålan till fållen nere vid foten, på
båda sidor.

Märken
Som du kanske märkt (pun intended) är de flesta
studenters ovvar täckta med märken. Dessa samlas
in under tidens gång, framförallt inför, under eller
efter fester. Märken monteras fast på ovven efter
avslutat evanemang på följande vis:
Lodrät rangordning: ju kärare märke desto högre
upp (närmare hjärtat).
Uppochnedvänt märke: Ditt tillstånd var sådant att
du inte lyckades ta dig till eventet.
Märke på ovvens bakskida: Mindre uppskattade
evanemang.

Tvättråd
Ovven får maskintvättas en enda egång och den
gången är efter ovveinvigningen. Därefter godtas
endast tvättning genom dopp i stångån.

Namnet
På overrallens högra ben ska ditt namn eller
smeknamn stå. Här får du möjlighet att freestyla
och själv välja färg och om bokstäverna sys, målas
eller nitas fast på tyget.

Bildkälla:
http://www.flins.org/wp-content/uploads/2017/05/2013-Nollemik.pdf
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Sektioner, FLiNS och styrelsen
Varje program på LiU har en egen programsektion med frivilligt medlemskap. Sektionen för dig som
läser Pol.Kand-pogrammet kallas FLiNS och finns till för att förgylla din tid som student. FLiNS bevakar
utbildningens kvalitet och anordnar olika roliga medlems-aktiviteter. Styrelsen är FLiNS högsta
verkställande organ och varje ledamot har sitt eget ansvarsområde. Här får du träffa din nuvarande
styrelse!

Emma Örtenholm - ordförande
Intressen: Mat, resa, TV- Serier och att hänga med vännerna.
Förebild: Michelle Obama, efter att just ha sett dokumentären om henne på Netflix.
Favoritdrink: Aperol Sprits en varm sommardag!!!
Övriga kännetecken: Tror mina vänner skulle säga glad, entusiastisk och ambitiös.
Fredrik Brundell - sekreterare
Intressen: Min vovve Charlie, ölhävning och scrolla Hemnet. Lägg till fjällvandring, AIK och
skriva protokoll, så är vi hemma.
Förebild: Om någon inte säger Marcus Oscarsson, så ljuger de.
Favoritdrink: En Jämtlands IPA x 3. Och ja - öl räknas som drink!
Övriga kännetecken: Klassens Workaholic 2016.

Martin Jennerstig - tryck och spons
Intressen: Böcker och sprit.
Förebild: Olof Palme.
Favoritdrink: Congac.
Övriga kännetecken: Glad, trevlig och alkoholist.

Alva Filipsson - alumniansvarig
Intressen: Sjunga, träna och prata om viktiga samhällsfrågor med mina vänner.
Förebild: Malala Yousafzai.
Favoritdrink: Vit sangria.
Övriga kännetecken: Positiv, engagerad och mikrofonkåt.

Moa Sjökvist - arbetsmiljöombud
Intressen: Äta mat någon annan lagat, dansa och kramas.
Förebild: Phoebe i vänner. Hon gör sin grej, det diggar jag!
Favoritdrink: Rödvin!
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Övriga kännetecken: Go, glad och käck.

Lisa Malmgren, vice ordförande
Intressen: Leka med kompisar, äta god mat och bada.
Förebild: Camilla på Campushallen.
Favoritdrink: Jelzin boxen.
Övriga kännetecken: Glader och nyfiken.

Karolina Volcz - masteransvarig
Intressen: Träna, dricka bärs och kladda med målarfärg.
Förebild: Mamma.
Favoritdrink: Aperol spritz!
Övriga kännetecken: Lugn, viljestark och konspirationsteorier...

Tobias Teemant - kassör
Intressen: Basically alla sporter och resor.
Förebild: Min kloka och härliga morfar.
Favoritdrink: Whisky Sour.
Övriga kännetecken: Social, glad och soldyrkande.

Samuel Elm - extern samverkan
Intressen: Träning och sport i alla former!
Förebild: Superman.
Favoritdrink: Sangria! Helst på en uteservering vid stranden i Spanien.
Övriga kännetecken: Rolig och avslappnad men med sjukt mycket överskottsenergi.

Annie Hilmersson - kommunikatör
Intressen: Äta go mat med någon/några jag tycker om, kolla serier och träna!
Förebild: Systra mi.
Favoritdrink: En öl.
Övriga kännetecken: Glad och kattbesatt.

Maja Westin - utbildningsbevakare
Intressen: Äta gott, dricka gott, spela sporttt.
Förebild: Farmor.
Favoritdrink: Mojito är alltid ett säkert kort!
Övriga kännetecken: Glad, omtänksam och beslutsångest.

Klara Schubert - Polemikenredaktör
Intressen: Läsa, göra låtar och träffa vänner.
Förebild: Paris Hilton.
Favoritdrink: Amaretto sour.
Övriga kännetecken: Ofta på språng och en riktig lättviktare när det kommer till alkohol.
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ENGAGERA DIG I FLiNS
Varför ska jag engagera mig?
För att citera ett av Linköpings-ikonen Tage Danielssons mest kända verk: ”Ett väl utfört
arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar”. Ett väl utfört
sektionsarbete innebär dessutom att du får gå på den röjiga sittning som varje vår anordnas
för de som varit sektionsaktiva under det gånga året. Det är även en god merit att ha på
CV:t för att att inte tala om hur roligt du kommer att ha under din tid som aktiv!

Hur engagerar jag mig?
Förslagsvis inom något av följande:

Polemiken-redaktionen
Gå med i redaktionen för den vassa tidskrift du har framför näsan! Passar dig som gillar
att skriva eller bara har en del tankar och åsikter att dela med dig av.
Vid intresse, kontakta polemikredaktor@flins.org

Utbildningsutskottet
Är du studiemotiverad och vill säkerställa att de kurser du läser håller en hög standard?
Då är utbildningsutskottet något för dig. Utskottet leds av vår utbildningsbevakare och har
som uppgift att utvärdera varje avslutad kurs för att uppmärksamma eventuella brister
och förbättringsområden. Det kan gälla såväl upplägget som kurslitteraturen eller själva
tentan.
Vid intresse, kontakta utbildningsbevakare@flins.org

Aktivitetsutskottet
För dig som får saker att hända och gillar att styra upp sociala aktiviteter. Gå med i
aktivitetsutskottet! Här får du möjlighet att förverkliga idéer om allt från vollybolltuneringar
och bowling till klädbytardagar.
Vid intresse, kontakta viceordfordande@flins.org

PK-bandet
Om du välsignats med en musikalisk talang har du chansen att vara med i sektionens eget
band, PK-bandet. Håll utkik på bandets instagram @pk.bandet för att bli uppdaterad om
auditiontillfällen.

PK-puben
PK-puben anordnas normalt sett en gång i månaden i gasquen på Kårallen. Där
tillhandahålls quiz, tv-spel och billig mat och dryck. Som jobbare lägger du ner cirka
10 timmar per pub med rigg och städ inkluderat. Som bonus anordnas AW samt
terminsöppningar och avslutningar för alla som är med och jobbar. Ansökningstillfällen
kommer att annonseras på facebook-sidan PK-puben.
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Professionsförbundet för
dig som är samhällsvetare
Vi ger dig kunskap, trygghet, service och
nyttiga förmåner inför ditt framtida yrkesliv.

cv

Personlig karriärrådgivning

Lönestatistik och lönerådgivning

Olycksfallsförsäkring

Kontakt med arbetslivet

CV- och LinkedIn-granskning

Experthjälp i alla jobbfrågor

Simulerad anställningsintervju

Medlemsförmåner och rabatter

Driver viktiga politiska frågor

Internationell solidaritetsfond

Bli medlem idag. Det kostar bara 100 kronor
för hela studietiden – och du får samma service
och stöd som yrkesverksamma medlemmar.

Bli medlem direkt. Swisha 100 kr till 123 636 53 32. Skriv PERSONNUMMER (10 siffror) mellanslag
MAILADRESS i meddelandet, så blir du medlem direkt. Exempel: 8901234567 minmail@minhogskola.se
Vill du veta mer först? Surfa in på akademssr.se/student eller ring oss på 08-617 44 00.
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