”AV STUDENTER
FÖR STUDENTER!”
Varmt välkommen till Linköpings Universitet önskar Linköpings teknologers studentkår, LinTek!
Som studentkår är vår uppgift att representera dig som student gentemot universitetet och att stötta dig i dina
studier. Vi arbetar med allt från frågor som rör din utbildning och din framtida karriär till livet som student.
Vi är studenter som tillsammans arbetar för att göra studielivet på Linköpings Universitet så bra som möjligt!

UTBILDNING

läser.
Åsikterna om utbildningarnas innehåll och upplägg för vi vidare till universitetet ,
vilket leder till att din utbildning förbättras. Vi säkerställer att dina kurser
möjliga kvalitet. LinTek har representanter
olika styrelser och organ
på hela Linköpings Universitetet, som ständigt jobbar med att föra studenternas
perspektiv
förbättra utbildningen.

GEMENSKAP

Tiden som student på universitetet ska vara givande, trygg, innehållsrik,
inspirerande och rolig. För att främja detta arbetar LinTek med frågor
kring arbetsmiljö, mottagningen, ika Villkor samt anordnar en hel del aktiviteter
och even
både externt och internt. LinTek anordnar bland annat
München Hoben, LinTek & Fortes Utedisco
Studentorkesterfestivalen,
SOF. LinTek står även som delägare
och i både Linköping och Norrköping.

FRAMTID

Efter studierna väntar arbetslivet för de allra ﬂesta, därför tycker vi det är värdefullt
att ha kontakt med företag redan nu. LinTek arbetar därför mot näringslivet och
anordnar näringslivsevent där studenter och företag
träffas. Vi
anordnar även LinTeks arbetsmarknadsdagar, LARM
hundra företa

Hemsida: www.lintek.liu.se
Följ oss på Facebook: lintekvidliu
Följ oss på Instagram: @lintek_liu

DITT MEDLEMSKAP ÄR
VIKTIGT

Som medlem i kåren, stärker du studenternas
röst i de forum där vi kan vara med och
påverka på universitetet.
Som medlem kan du vara med och besluta
om vad kåren ska arbeta för. Det är
medlemmar inom LinTek som är aktiva
medlem får du
förmåner såsom matrabatter på kårhusen, vår
LiTHanian
och mycket
mer
Vi erbjuder vårt stöd till alla studenter men som
medlem främjar du

Var vi finns

LinTek
kontor på tredje plan ii Kårallen
på Campus Valla
Vi är även på plats i
Studentﬁket i Täppan
Kom gärna förbi och prata med oss!

Vi ses snart! /Med vänliga hälsningar, LinTek

