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lararlistan@lsek.se

Paketpris på kompletta 
enkelslipade glasögon 
från 400 kr*. 
Psst! Vi bjuder på synundersökningen
när du köper kompletta glasögon av oss.

*Gäller utvalt sortiment bågar och glas. Fråga oss så berättar vi mer.

i-HUSET
VÄSTRA SVEDENGATAN 7

TORNBY

Hitta hit!
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ALLT BÖRJAR MED BRA LÄRARE Bli medlem idag!

VÄLKOMMEN TILL
LÄRARFÖRBUNDET
STUDENT!

Allt börjar med bra lärare
Lärarförbundet är det enda förbundet som samlar hela
lärarprofessionen. Vi står stadigt i vår övertygelse:
svenska skola har inte råd med en splittrad lärarkår.
Därför samlas lärare, lärarstudenter, SYV och
skolledare i Lärarförbundet. Tillsammans är vi starka!

Gratis medlemskap som student
Som student är det gratis att vara medlem i
Lärarförbundet. Du är från start fullvärdig medlem,
vilket innebär medlemsförmåner, tillgång till olika
medlemsaktiviteter och mycket mer. Gå med idag, för
att få veta mer!

Följ Lärarförbundet student i sociala
medier
@lararforbundet_liu på Instagram
@lararforbundetstudent på Instagram
Lärarförbundet student LiU på Facebook
Lärarförbundet student på Facebook
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Utrikespolitiska Studentföreningen vid

Linköping Universitet, UPF Linköping, är en

partipolitiskt och religiöst obunden ideell

förening som grundades medmålet att främja

intresset för internationella och utrikespolitiska

frågor. Detta görs genom att verka som en

plattform för diskussion bland studenter. Vi

anordnar regelbundet föreläsningar,
studieresor och olika sociala evenemang. Följ
oss och läs mer om vad vi gör på följande

kanaler:

UPF Linköping

upflinkoping

Registrera dittmedlemskap,

utan kostnad, genomatt

scanna inQR-koden.

upflinkoping.org
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Fixa CSN

Studentregistrering
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Kansli och kontakt
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Bli studentrepresentant
Vill du titta närmare på föreningsutbudet hittar du alla LUST-godkännda föreningar här: 

www.student.liu.se/vid-sidan-av-studierna/studentorganisationer/foreningar
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Linköpings äldsta och bi l l igaste studentpub. Det är al lt id l ite hetare i underjorden…

PUBONSDAG

f l a mma n p u b d i s c o f l a mma n p u b d i s c o www . f l a mma n . o r g
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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
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Overallguiden
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Studentklubbar och Bostad
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� ndus och all avbildning av � ndus tillhör Opal agency och Sven Nordqvist




