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Generalens spalt
Hej n0llan och välkommen till mottagningen vid Linköpings
Universitet 2019!
Som general är det mitt ansvar att planera och genomföra mottagningen
för er pol.kand-studenter samt till er som tar fria kurser inom
nationalekonomi och statsvetenskap. Detta gör jag med hjälp av sju
andra pol.kand studenter och tillsammans bildar vi pol.kands egna
mästeri FBI. Vi åtta studenter anordnar tillsammans många roliga fester
och aktiviteter som ni kommer kunna delta i under er studietid och vi
startar med ”Nolle-p”.
Under mottagningsperioden kommer du att få en inblick i mycket av
vad studentlivet har att erbjuda, samtidigt som du kommer att få lära
känna både din egen klass men även studenter ifrån andra program. Vårt
syfte med mottagningen är att ge er nykomna studenter en bra start på
er studietid.
Att flytta till en ny stad själv är inte alltid lätt, det är en omställning men
jag övertygad om att du kommer att klara av det. Att börja studera är
inte bara meriterande utan även superkul, (speciellt eftersom ni läser
bästa programmet!). Du kommer att växa mycket som person och inse
att en omtenta inte är hela världen och att det finns en charm i att leva
på pestopasta. Jag hoppas att du ser fram emot både din tid i Linköping
och N0lle-P lika mycket som vi gör.
Jag hoppas att vi ses på mottagningen n0llan. Och glöm inte… FBI ser
allt.
Emma Nylén, FBI-General 19/20

Sägnen om FBI
Det finns en mytomspunnen historia om hur FBI uppstod.
Någonstans i världen, ingen vet var, fanns åtta övermänskliga agenter som
tillsammans bildade FBI. De hade olika styrkor och härstammade från olika
platser, vissa talade t.o.m. olika språk. Dessa åtta agenter blev utvalda att
tillsammans genomföra N0lle-P. Ett omöjlighetsuppdrag som inte vilken agent
som helst hade klarat av och ett risktagande som innebar två helt galna veckor
på Campus Valla. Detta topphemliga uppdrag har agenterna planerat, slitit och
kämpat med länge. Lika länge har FBI haft koll på allt n0llan gör.
Agenterna går även under kodnamnet mästerist, vad detta innebär är något
n0llan får lära sig med tiden. Skulle du få ett leende av FBI-agenterna så låt dig
inte luras, de gör det enbart för att förvirra dig. FBI ser allt n0llan gör, vad som
helst, när som helst. Det finns inget som kan stoppa dem. N0llan visar FBI
respekt för FBI har alltid rätt. I augusti anländer
n0llan till det topphemliga lägret på Campus
Valla och det är dags för FBI att utföra sina
hemliga uppdrag på n0llan som de så länge
planerat. Till sin hjälp har FBI anlitat ett
trettiotal faddrar klädda i Pol.Kand-overaller som
rapporterar n0llans bus till FBI och kommer att
hjälpa n0llan att genomgå den roligaste tiden i
sitt liv.
Men n0llan får aldrig glömma att FBI ser och hör
ALLT.

Presentationer av FBI
Agent 001
Namn: Alva Bengtsson
Befattning: Chef
Studenten tagen i: Eksjö
Favoritmuta: Bra rim, ordvitsar och veganmemes
Detta skulle jag ta med till ett poolparty?
Luftmadrass och kall bärs

Agent 002
Namn: Viktor Silfverswärd
Befattning: Spons & Tryck
Studenten tagen i: Sollentuna
Favoritmuta: Lakrits och pappaskämt
Detta skulle jag ta med till ett poolparty?
Badpuffar & snabba speedos

Agent 003
Namn: Emma Nylén
Befattning: General
Studenten tagen i: Bromma
Favoritmuta: Sura nappar, prata östgötska, såpbubblor
Detta skulle jag ta med till ett poolparty?
N0llan

Agent 004
Namn: Erik Widell
Befattning: Ka$$ör
Studenten tagen i: Råsunda
Favoritmuta: Breakdance, Stoffe-imitationer
och alla drycker förutom zero-läsk.
Detta skulle jag ta med till ett poolparty?
Pengar.

Agent 005
Namn: Emma Högdahl
Befattning: Tryck & Spons
Studenten tagen i: Södermalm
Favoritmuta: Söta hundar, skvaller
och kall dryck med sugrör
Detta skulle jag ta med till ett poolparty?
Volleyboll och slush

Agent 006
Namn: Emilie Andersson
Befattning: Info/PR & Stripp
Studenten tagen i: Kalmar
Favoritmuta: Chokladmuffins och schlagermusik
(kan n0llan sjunga som Carola är detta ett plus)
Detta skulle jag ta med till ett poolparty?
Paraplydrinkar och badboll

Agent 007
Namn: Matilda Lindqvist
Befattning: Sittning & Gyckel
Studenten tagen i: Enköping
Favoritmuta: Kall Pepsi Max och Beyonce koreografi
Detta skulle jag ta med till ett poolparty?
Vattenpistol

Agent 008
Namn: Oscar Vines
Befattning: Husmor
Studenten tagen i: Södermalm
Favoritmuta: Kenta-imitationer och skäggmassage
Detta skulle jag ta med till ett poolparty?
Snorkel och cyklop

N0llestadgar
1§ FBI har alltid rätt.
2§ FBI har ALLTID rätt.
3§ När FBI talar ska n0llan vara tyst.
4§ FBI:s ord är lag.
5§ Vid missförstånd eller oklarheter gäller alltid 1§, 2§ & 3§.
6§ Vid förekomst av mutor förbehåller sig FBI rätten att omtolka
beslut och regler.
7§ N0llan ska bära n0lletröjan under hela N0lle-P.
8§ N0llan bör kunna Pol.kand-sången utantill. Kontroller kommer att
förekomma.
9§ FBI kan när som helst utföra husrannsakan i n0llans bostad.
10§ N0llan bör alltid ha med sig n0lleguiden för att kunna delta i
samtliga aktiviteter.
11§ Varje brott mot reglementet kommer protokollföras av FBI, varpå
n0llans övergång till Etta kan försenas.
12§ N0llan är skyldig att sätta sig in i reglementets bestämmelser och
bör kunna dem utantill. Kontroller kommer att förekomma.
13§ I övrigt gäller 1§.

Checklista inför N0lle-P
o En cykel
Cykeln är din främsta tillgång i Linköping. Ett bra lås är också viktigt då det
förekommer cykelstölder. Om du inte har möjlighet att fixa en cykel till N0lle-P
kommer detta lösas på ett eller annat sätt så prata med oss eller faddrar på plats.
o Kläder efter alla väder
Nästan alla aktiviteter kommer ske utomhus. Vi hoppas på fint väder med sol
och värme som matchar poolpartyt, men eftersom vi bor i oförutsägbara Sverige
så är det bra att packa ner ett paraply, varma kläder och en regnjacka.
o Finkläder till Gasquen
Under N0lle-p kommer vi ha ett antal olika sittningar, varav en är Gasquen.
Inför denna sittning sparar vi inte på något, utan ta fram din finaste klänning
eller bästa kostym – det du känner dig mest bekväm och fin i helt enkelt.
o En fruktansvärt gräslig outfit
En annan sittning vi kommer ha under N0lle-P är en Bad Taste-sittning. Ta fram
de absolut fulaste kläderna du har så har du chansen att vinna pris för kvällens
fulaste outfit. Det är väldigt hedrande att vinna!
o Ett extra lakan
Under N0lle-P kommer det behövas ett extra vitt lakan som n0llan ska ha på sig
en kväll. Nej inget badlakan till poolen, däremot arrangeras en togasittning där
klädsel självklart är temaenlig.
o Utklädnad till poolparty-sittningen!
Under den första veckan på N0lle-P kommer vi hålla en temasittning i enlighet
med poolparty-temat. Så ta med din badring, ditt cyklop eller varför inte dina
simfötter? Bara fantasin sätter gränserna och inget är over the top!
o Pengar för n0llepaktetet!
Direkt efter uppropet kommer det finnas möjlighet att köpa n0llepaketet för alla
som vill vara med på n0lle-P – klart du ska med. Priset för detta kommer vara
800 kr + 350 kr för finsittningen. Betalningen sker på plats via swish
o Kurslitteratur
Detta behöver du inte köpa innan du anländer till LiU. Äldre studenter och
faddrar säljer mer än gärna sin kurslitteratur till ett mycket bättre pris än
bokhandeln.

Schema för N0lle-P
Dag 1, måndag den 19 augusti – ”Everybody jump in..”
Det kan kännas lite skrämmande att flytta till en helt ny stad för att starta ett nytt
liv som student på Universitetet. MEN frukta ej kära n0llan, FBI tillsammans
med faddrar ska göra allt vi kan för att du ska känna dig precis som hemma.
Första dagen kommer börja med ett upprop för att ni sedan ska bli indelade i
n0llegrupper och låta era faddrar visa er allt som campus har att erbjuda. På
kvällen ska ni sedan få lära känna varandra ännu bättre med grillning och lekar i
hjärtat av Ryd, Skålland!
Glöm inte att n0llepaketet ska betalas direkt efter uppropet!
Dag 2, tisdag den 20 augusti – ”Dra mig baklänges, vad har du på dig?”
Innan tvättid och CSN när högen av alla dina bästa plagg växt sig stor och det
inte finns pengar att shoppa för kommer du tvingas leta längst in i garderoben
efter något att ha på dig. Det är inte lätt men alla har vi varit där. Som tur är så
vankas det Bad Taste-sittning på Flamman denna afton, så ta fram den där tröjan
eller kjolen och häng på. N0llan med den mest smaklösa utstyrseln vinner också
ett ärofyllt pris.
Dag 3, onsdag den 21 augusti – ” Vandring runt bikinibotten”
Även om n0llan främst kommer spendera tid på Campus Valla i framtiden kan
det också vara bra att veta vart man kan hitta de bästa fiken, mysiga parker och
roliga studentställen i stan. Faddrarna kommer därför guida er genom en
stadsvandring för att visa er vad Linköpings innerstad har att erbjuda. På kvällen
bjuds det på mat och roliga lekar i Kungsträdgården.
Dag 4, torsdag den 22 augusti – ”Ain’t no party like a poolparty”
Idag är det dags för inget mindre än temasittning, så ta fram armpuffarna och
badringen så beger vi oss till Kårallen och Gasquen för en kväll i sann
studentanda. Kvällen börjar med en anrik studenttradition nämligen ärtsoppa
med punsch och fortsätter med n0llans första kravall. Än må ni inte äga en ovve
men det stoppar ingen från att få dansa loss på Linköpings främsta uteställe för
studenter. Missa inte det kokande dansgolvet i baljan eller ta er en tur förbi amfi
för att mingla loss.

Dag 5, fredag den 23 augusti – ”Ready… ACTION”
Dag 5 och äntligen dags för lite fredagsmys med film och popcorn… men innan
dess står det uppdragsjakt på schemat, så ta med cykeln och förbered dig för
roliga ståhej. Ett av n0llans uppdrag under dagen kommer vara att dokumentera
dagens aktiviteter till en liten film. Dessa kommer sedan spelas upp under
kvällens filmvisning på campus. FBI älskar film och n0llegruppen med bästa
film får ett storslaget pris.
Dag 6, lördag den 24 augusti – ”Inga badlakan tillåtna idag..”
Det är lördag och dags att hoppa ur poolen för att istället utforska antikens Rom.
Innan det är dags för sittning ska n0llan få bekanta sig med vår sektionsstyrelse,
FLiNS, med gemensamt häng på Skålland. Därefter intar vi Colosseum
tillsammans med våra vänner från det systemvetenskapliga programmet för en
storslagen togasittning. Tillsammans beger vi oss sedan mot nyrenoverade
Herrgården i Ryd för ett eftersläpp värt att minnas….
Dag 7, söndag den 25 augusti – ”Sunday funday at Bondi Beach”
N0llan har avklarat sin första vecka som student på Universitetet, vilken grej.
FBI tycker därför att n0llan förtjänar en lugn söndag med häng hemma… men
bädda inte ner dig allt för djupt i soffan. För att avsluta veckan på bästa sätt med
alla nyfunna vänner bjuder vi in till grillning och lekar (hörde vi kubb?) i
studenternas främsta hem Ryd. En mysig kväll väntar så häng på.

Dag 8, måndag den 26 augusti – ” On my mark, get set, GOO..”
Ny vecka vilket denna måndag innebär nya bekantskaper på campus. Idag är det
nämligen dags för årets upplaga av n0llekampen, en mycket prestigefylld tävling
där ni har möjlighet att kamma hem vinsten för pol.kands räkning. Oavsett om
du står på startlinjen eller hejar på vid sidan av med något gott att äta kan du
räkna med en underhållande dag. Efter denna fartfyllda dag med tävlingar och
förhoppningsvis en vinst ska n0llan få testa på Ågatans höjdpunkt – Kårhuset
kollektivet, eller som vi säger KK.
Dag 9, tisdag den 27 augusti – ”Det blir en dag vid stranden..”
Även om N0lle-P är kul så finns det också annat att göra som student, så som att
ta hand om berget av disk som väntar i köket eller laga mat annat än nudlar. Det
här kanske ännu inte är din grej men idag får n0llan ledigt på dagen för att göra
dessa sysslor. På kvällen är det sedan dags för volleyboll och picknick i
Trädgårdsföreningen. FBI gillar picknik.
Dag 10, onsdag den 28 augusti – ”Es ist Zeit fur das Bierfest, n0llan”
En del av studentlivet är att stå i kö, oavsett om det handlar om biljetter till
kravaller eller kaffe i baljan. Detta är en konst som n0llan snart kommer få lära
sig och vad passar bättre än att öva redan denna kväll? Det är nämligen dags för
universitetets egna oktoberfest (fast i augusti) – Munchen Hoben! Så packa mat,
dryck och kanske ett och annat spel och se till att få en så bra plats i kön som
möjligt.
Dag 11, torsdag den 29 augusti – ”Muchos nachos, gracias”
Dagen efter dans och köande kan ibland kännas lite extra tröttsam. Så kvällen
till ära bjuder faddrarna in till häng och tacomys. Ett perfekt sätt att ladda om
inför sista dagarna på N0lle-P.
Dag 12, fredag den 30 augusti – ”STOP! No swimsuits allowed”
N0lle-p börjar lida mot sitt slut men innan dess ska n0llan få uppleva den finaste
av sittningar – Gasquen. Det är nu dags att ta fram din finaste blåsa, knyta
slipsen och för en kväll äta något annat än enformiga matlådor. Kvällen till ära
spenderas på KK tillsammans med våra vänner från det affärsjuridiska
programmet. Det kommer bli en oförglömlig kväll så missa inte detta!

Dag 13, lördag den 31 augusti – ”Next up; ovve”
Snart är n0llan en fullfjädrad ettan, och vad passar då bättre än att få lära känna
vår sektionsstyrelse FLiNS ännu bättre? Hela eftermiddagen kommer ni får leka
lekar, lära känna våra styrelsemedlemmar och få veta lite mer om vad det
innebär att vara Pol.kandstudent. Under dagen kommer du också ha chansen att
anmäla dig till den populära FLiNS-resan som går av stapeln senare under
hösten. Det ryktas dessutom om att n0llan denna dag kommer få prova ut sitt
kommande favoritplagg - ovven, så den här dagen vill ni inte missa!
Dag 14, söndag den 1 september – ”Even the best parties has an end..”
Snipp, snapp, snut så var N0lle-P slut.. Efter en lång och intensiv introduktion
till allt som komma skall tycker FBI att n0llan är fullärd. Vi samlas därför en
sista gång för att ta ett ordentligt (men tillfälligt) farväl innan n0llan blir ettan.
En n0llegrupp ska koras till vinnare av N0lle-P och har ni varit riktigt snälla
kanske husmor har med sig fika.

Flytta hemifrån
När man flyttar till en ny stad kan det vara svårt att hitta en bostad i början av
terminen. Så vart ska man börja leta? Vi har samlat ihop lite information och
tips om var studenter kan börja söka bostäder och var man kan tänkas bo. Om du
inte lyckas få tag i en lägenhet så ställer FBI tillsammans med faddrar såklart
upp för att göra vårt bästa så du får tak över huvudet de första veckorna.
www.studentbostäder.se
Här ska du ställa dig i kö så fort du kan. Bra studentlägenheter runtom hela
Linköping. Ingen hyra under juni/juli.
www.stangastaden.se
Det största bostadsbolaget i Linköping. Mycket fina hyreslägenheter.
www.byggvesta.se
Genom byggvesta.se får du tag på lägenheterna på Colonia (se nästa sida).
www.student.liu.se/anslagstavlan/bostad_linkoping
Här läggs det ut annonser dagligen. Om man vill bo i kollektiv är också detta en
utmärkt plats att leta på.
www.linkoping.se
På kommunens hemsida kan du klicka dig fram till samtliga privata hyresvärdar
i staden.
www.blocket.se
På blockets hemsida kan man få tag på hyresrätter både i första och andra hand.
www.hemnet.se
För den som funderar på att köpa en bostadsrätt finns mycket att erbjuda på
Hemnet.
Ett hett tips är också att gå med i gruppen ”Lägenheter i Linköping” på
Facebook där det då och då läggs ut lägenheter för uthyrning.
Olika områden i Linköping:
Ryd: Linköpings största studentområde lockar den som vill ha närhet till
campus, Hemköp och HG (ett av stadens studenthak). Här finns både lägenheter
och studentkorridorer. Här har flera av FBI:s agenter valt att bosätta sig.

Flamman: Stadens äldsta och kanske bästa studentboende. Byggnaden är
kanske inte en fröjd för ögat, men inuti finner du mysiga korridorsrum, stora
gemensamma kök och en sammanhållning mellan dess boende som du inte
finner någon annanstans. Även här bor två av FBI:s agenter.
Colonia: Ett stenkast från campus ligger Colonia som kan ses som Linköpings
fräschaste studentboende. Här ligger dock hyran någon tusenlapp över övriga
studentboenden.
Irrblosset/Valla: Ett studentboende som ligger perfekt mittemellan campus och
innerstaden. Det tar lika lång tid på cykel till campus som till stan.
T1: Det som förut var ett garnisonsområde är idag ett av Linköpings mest
attraktiva stadsdelar. Vill du ha nära till det mesta är T1 ett bra område, då det
ligger nära både stan och campus. En av våra agenter huserar här.
Gottfridsberg: Ett område som kanske är Linköpings bäst belägna. Max 10
minuter till campus och lika till stan. Här finns både studenter som vanligt folk.
Skäggetorp: En bit från campus (ca 5 km) men ändå många studenter som bor
där. Hyran är låg och det ligger väldigt nära shoppingområdet Tornby som har
affärer såsom IKEA, Ica Maxi och Willys. En av våra agenter bor här.
Stan: Många studenter väljer även att bosätta sig i stan. Här finns ett stort utbud
av olika sorters lägenheter. Det tar ca 15 minuter med cykel till campus.
Berga: Ett bostadsområde som ligger en bit ifrån campus, ca 5 km. Här bor det
en del studenter, men också vanligt folk. Relativt billiga hyror.
Vallastaden: Det nyaste tillskottet av bostäder i Linköping och också några
prisklasser över de flesta studentområdena. Beläget vid änden av campus och
bara några minuter till City Gross.
Lambohov: Här hittar du både studenter och vanligt folk då det finns både
villaområden och lägenheter. Tar ca 10 minuter till campus på cykeln, och ligger
nära tills hands till mataffärer.
Tannefors: Trevligt område med mycket villor men även lägenheter. Inte
många studenter som bor här, och ligger en bra bit bort från campus men det är
bra beläget till innerstan och fint med nära till ån.

Snabbkurs i kurser
Första året på Pol.kand kommer du läsa 60 högskolepoäng fördelat över
statsvetenskap, nationalekonomi, juridik och en kurs i kunskap och
kommunikation. Här följer korta beskrivningar av varje kurs:
Kunskap och kommunikation, 3 hp
I denna kurs får du lära dig hur du ska gå till väga för att prestera så bra som
möjligt på universitetet både vad gäller skrift och tal. En perfekt kurs att kicka
igång sina studier med.
Politisk teori, 6 hp (statsvetenskap)
Här får du en överblick över de gamla klassiska tänkarna och hur paralleller kan
dras till dagens politik. Hög allmänbildningsfaktor och klassikern Platons
”Staten” är en del av kurslitteraturen.
Det svenska politiska systemet, 7,5 hp (statsvetenskap)
Nu är det dags att ta tag i Sveriges politiska system. Demokrati, rättssäkerhet
och effektivitet är målen för svensk förvaltningspolitik, men vad menas
egentligen med dessa vaga begrepp? Vilka historiska händelser har format
dagens Sverige och vem är det egentligen som bestämmer i vårt avlånga land.
Marknadsekonomins grunder, 7,5 hp (nationalekonomi)
Grundkurs i makro- och mikroekonomi, BNP, inflation, arbetslöshet och
priselasticiteter är begreppen du får stenkoll på i denna kurs. Under kursens
gång kommer du drömma om bytesbalans och kunna rita indifferenskurvor i
sömnen.
Juridisk översiktskurs, 15 hp (juridik)
Med den extremt tunga lagboken släpandes mellan föreläsningarna ger JöKEN
dig en inblick i juridikens förtrollande värld. Under kursens gång går man
igenom begrepp, problem och regler inom både offentlig rätt och civilrätt. Gör
dig själv en tjänst och köp en ryggsäck att bära runt kurslitteraturen i.
Makroekonomi, 7,5 hp (nationalekonomi)
Makroekonomin tillhandahåller många förklaringar om varför nationer agerar
som de gör ur ett ekonomiskt perspektiv. Du lär dig hur man kan se samband
mellan arbetslöshet, aktiemarknad, ränta och prisnivå. Hur påverkar ett
stegrande oljepris Sveriges ekonomi? Hur reagerar världsräntan på en svag
dollarkurs? Hur kan en Big Mac hjälpa oss se prisskillnader mellan Sverige och
Indonesien?

Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp (statsvetenskap)
Vad är det för skillnad mellan en- och tvåkammarsystem? Är EU på väg att bli
en världsledande union eller går vi mot ett mer splittrat Europa? Med dina
tidigare kunskaper om det svenska politiska systemet kan vi nu börja jämföra det
svenska samhället med andra politiska system.
Internationell politik, 7,5 hp (statsvetenskap)
Ni som har siktet inställt på en karriär inom FN eller UD kommer älska denna
kurs. Varför uppstår krig? Är världspolitiken anarkistisk? Du får lära dig mer
om FN:s säkerhetsråd, våldsanvändning samt världsproblem som fattigdom,
miljöföröring och terrorism.

Studenthak
Flamman: häng med ner i underjorden på Flamman och drick öl i källaren.
Linköpings kanske minsta lokal men som kompenserar med riktigt bra drag.
Kön ringlar sig lång redan klockan tio en fredagskväll, så det är tur att n0llan får
chansen att träna på köande under München Hoben.
HG: RYDS HERRGÅRD (HG) är studenternas herrgård mitt i Ryd. Perfekt för
studier, pubhäng, sittningar och studentfester. Till nolle-P återinvigs vår anrika
herrgård efter den mest omfattande renovering som gjorts under husets 50 år
som kårhus.
Kårhuset Kollektivet: Högst uppe på Ågatan ligger det största studenthaket,
även känt som KK. Torsdagsquiz, temafester, uteservering men också en
prisvärd lunchmeny. Finsittningen, Gasquen, hålls här så då får ni bekanta er
närmare med denna nöjeslokal.
Kårallen: Kårallen är kårhuset som ligger stolt förtöjt mitt på campus Valla.
Ombord finns rum för både studentkårer, föreningar och festerier. Här finns
möjlighet att arrangera och delta i stora studentfester, och missa inte det
studentdrivna caféet och de mysiga pubarna i Baljan.
Torsdagskröken: Varje torsdag mellan 15 och 18 anordnas Torsdagskröken i
Baljan av KrökenKrew. Kylarna är proppfulla av öl och här får du chansen att
testa på något nytt eller dricka en gammal klassiker du länge saknat. Ingen
torsdag är den andra lik och då och då anordnas specialkrökar med ett speciellt
tema eller där en viss typ av öl lyfts fram.
Villevalla: Om du vill dricka god öl så ska du gå till Villevalla och välja bland
de 100 ölsorter som erbjuds där och man kan även köpa lunch för en billig peng.
Vill man spela sällskapsspel så finns en liten samling där det bara är att välja
och vraka.
PK-puben: Pol-kands egna pub som arrangeras av ett gäng studenter ett par
gånger under varje läsår i gasquen. Ett perfekt sätt att mingla och träffa andra
studenter som läser masterprogram eller Pol kand-studenter som läser ett år
över. En samlingsplats för hela Pol.kand helt enkelt. Så drick en öl, ät en burgare
och mingla runt!

Hitta på Campus Valla
A-huset: Många Pol.kandares andra hem! I de mörka korridorerna med fåtöljer
och grupprum kommer ni att spendera stora delar av er tid under tentaveckor.
Amfi: Utomhusytan vid Kårallen som är en omtyckt plats på både kravaller och
vårens soliga eftermiddagar.
Baljan: Studentdrivet café på Kårallens bottenvåning. Här säljs billig kaffe och
tillhörande klägg. En räddande ängel under långa eftermiddagsföreläsningar.
STaten: FBI:s (och även FLiNS) högkvarter i Kårallen.
Campushallen: Träningshall på campusområdet med gym och pass samt andra
träningsformer. Årskort runt 400 kr i månaden för studenter.
C-huset: Campus Vallas äldsta byggnad, här finns en mängd stora och små
föreläsningssalar och bra pluggutrymmen.
Colosseum: Den stora ytan i C-huset. Bra spanläge och populärt ställe för
information och biljettsläpp till kravaller och andra evenemang.
Kårallen: Kårhuset på Campus Valla, detta är navet i Linköpings studentliv.
Här finns mycket, en bankomat, Baljan, samt alla sektions- och föreningsrum
inklusive STaten.
Märkesbacken: När man kommer till Universitetet från Rydshållet intas några
extra flärglada höjdmeter. Kom ihåg att sträcka lite extra på dig när du passerar
FBI:s och FLiNS vackra märken!
Vallabiblioteket: De Pol.kandare du inte hittar i A-huset under tenta-p finns
förmodligen här. Många knäpptysta delar som garanterat får koncentrationen att
ligga på topp (i kombination med kaffe från Pressbyrån som ligger på andra
sidan gatan).
Terra: Platsen alla studenter med nervositet men också spänning går för att
skriva merparten av sina tentor. Byggnaden har ett tiotal rum som är uppbyggda
likt en flyghangar.

Studenternas ordbok
Akademisk kvart: De 15 minuter man har på sig att ta sig till föreläsningen
efter utsatt tid. Står det klockan 10 så gäller akademisk kvart, om det istället står
10.00 så är det prick som gäller (det kommer bli enklare ju längre tid det går)
OBS! Gäller ej på tentor.
Fadder: Snäll person iklädd faddertröja som hjälper dig under N0lle-P.
Fadderi: Anordnar N0lle-P för alla nyanlända studenter. I ert fall är det FBI
som anordnar er mottagning.
Fadderist: Medlem av ett fadderi.
Fakultet: En fakultet är en avdelning av närbesläktade ämnen inom ett
universitet eller en högskola. Vi som går Pol.kand-programmet tillhör
filosofiska fakulteten. Att bedriva utbildning och forskning är två viktiga
uppgifter en fakultet har.
FBI: Pol.kands egna mästeri, vi anordnar ert N0lle-P och andra trevliga
aktiviteter under året.
Mästerist: Medlem av ett mästeri. FBI är således mästerister.
Festeri: Ett festeri anordnar roliga aktiviteter som sittningar och kravaller under
året. I ert fall är det FBI som står för festligheterna.
Festerist: Medlem av ett festeri.
Fil.fak: Filosofiska fakulteten, som du och cirka 15 000 andra studenter tillhör.
FLiNS: Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare. Din sektion.
De bevakar bland annat utbildningen kvalitet men har också hand om andra
aktiviteter som företagskvällar och dessutom anordnar de en spännande resa
under hösten som du får chansen att följa med på.
Gasque: Annat ord för en sittning av det finare slaget. Kräver bordsskick, fina
kläder och hyfsat civiliserat beteende.
Gyckel: Mer eller mindre roliga egenkomponerade sånger som framförs under
sittningar och andra aktiviteter.
IEI: Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. N0llan tillhör denna
institution.
Klägg: Delicatobakverk som säljs i Baljan för 6 kr/st.

Korre: Eller korridor som det egentligen heter. Ett trevligt sätt att bo. Eget rum
och gemensamt kök som skapar en trevlig stämning, höga diskberg och bra
sammanhållning.
Kravall: Sammanslagning av orden KRAV på overALL. Galen fest på Kårallen
där alla har på sig sina studentoveraller. Dessa sker oftast på torsdagar och
anordnas av universitetets festerier. Mycket folk och väldigt roligt!
”LiU-app”: En app där du loggar in med ditt LiU-ID för att sedan kunna se allt
ifrån personligt schema och studieresultat till karta över campus.
MonarKKen: En KK-fest som arrangerades av FBI för några år sedan men som
legat i dvala ett tag, men nu är tillbaka – i nytt format och denna gången på
hösten.
Mästeri: Kombinerat fadderi och festeri. Ett exempel är ert förträffliga FBI
Mästeri.
N0lle-P: Linköpings Universitets mottagningsperiod, två av de roligaste och
mest intensiva veckorna i hela ditt liv.
Nyttig länk: www.flins.org
Overall: De flesta studenters favoritplagg. Ovven får aldrig tvättas utan rengörs
genom bad i Stångån. Färgkombinationen säger vilket program du går på, och
Pol.kands overall är mörkblå med rosa revärer – helt klart finast på campus!
(OBS vi är ej partiska)
Patet: Före detta festerist/fadderist
Polemiken: Sektionens egna tidning. Kommer ut fem gånger per år och sprider
läsglädje över hela programmet.
Sektion: Förening som är knuten till universitetets olika utbildningar. FLiNS är
sektionen för oss som läser Pol.kand-programmet och även för de som läser
fristående kurser i statsvetenskap eller nationalekonomi.
SunTrip: Stor tredagarskravall som under våren anordnas av FBI, SM
(systemvetarnas mästeri) och LÄX (lärarnas festeri). TAGGA SUNTRIP!

Kompisar på Campus Valla
Att ovven är studentens bästa vän är sedan gammalt. Men att hålla koll på alla
program är inte lätt, här kommer en liten hjälp på vägen för att lättare veta
vilken student som tillhör vilket program.

Några från filosofiska fakulteten

En ovve som FBI tycker att
n0llan borde ha koll på

Systemvetenskapliga programmet

Human Resources (personalvetarprogrammet)

Affärsjuridiska programmet

Samhällsplanerarprogrammet

Civilekonomiprogrammet

Psykologprogrammet

Statistik &
dataanalys

Utbildningsvetenskap

Lärarprogrammet

Några från Tekniska fakulteten

Datateknik

Maskinteknik

Industriell ekonomi

Pol.kand-sången
Pol.kand-sången sjunger vi på sittningar och andra högtidliga
tillfällen. Det är väldigt viktigt att n0llan kan denna sång så se till att
öva noga! Kontroller kommer att förekomma enligt 8§ i
n0llestadgarna.
Pol.kand-sången
(Vintern rasat ut bland våra fjällar)
Lyssna ty här står Pol.kand-studenten Sveriges framtid ligger i vår
famn. Vägen dit är inte lätt att finna men vi kämpar alla ända fram.
Pol.kand ett program med gamla anor NEK och juridik och
statsvetenskap. Efter några år, ja då är vi redo, vi ska visa världen vad
vi kan!
Skåda här ser ni Pol.kand-studenten, vi som ska regera Sveriges land.
I hela världen där ska ni oss finna, när vi knyta nya starka band.
Ministrar, ekonomer och diplomater, FN, Sida, EU, vi siktar högt.
Statsråd, byråkrat, ja säg inget mera, vi ska sätta världen på sin plats.

Stad i ljus
Stad i Ljus är en av dem viktigaste traditionerna för en student på
LiU, vilket n0llan snart kommer lära sig. Denna klassiker har en
given plats i allas våra hjärtan – och den sjungs när festligheter lider
mot sitt slut. FBI rekommenderar starkt att n0llan övar på Stad i ljus.
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, ett land utan namn, ge, ge mig liv, där allting föds på nytt.

Vi ses den 19 augusti, n0llan…..

Till dess, följ oss på sociala medier

FBI Mästeri

@fbimasteri

