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VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH GÖTA STUDENTKÅR!

V Ä L K O M M E N  T I L L  H Ö S T T E R M I N E N  2 0 1 7
MOTTAGNINGMOTTAGNING

Välkommen till studentlivet!
Tillsammans med mina många kåraktiva kollegor vill jag välkomna 
dig till den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs 
universitet. 

Mitt namn är Patrik Andersson och jag är vice ordförande för 
Göta studentkår Samhällsvetarsektionen. Tillsammans med 
mina kollegor ansvarar jag för att du skall få en helt underbar 
Inspark när du börjar här hos oss på Göteborgs universitet. 

Insparken pågår under terminens första veckor, då du som 
ny student får bekanta dig med studentkåren och dina nya 
studiekamrater. 

Då anordnas extra mycket events, happenings och aktiviteter 
med syftet att du skall lära känna studentstaden Göteborg, andra 
studenter och din utbildning. 

Patrik Andersson
0736 124 483

vice.samsek@gota.gu.se
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Vad är då en inspark?
Insparken är vårt namn på terminens första veckor. Vi i Göta studentkår finns till hands under 
insparken och anordnar sociala events så som tävlingar, pubrundor & pubar, spelningar, sittningar 
och mycket mer för att du som är ny på universitetet skall kunna lära känna både dina nya klass-
kamrater och äldre studenter som kan ge dig tips och trix för att göra din studietid så bra som 
möjligt.

Studentgrupper
De flesta av våra aktiviteter under insparken arrangeras av våra studentgrupper och sexmästerier. 
De kommer att skicka ut mer detaljerad information och insparksscheman. Ta gärna kontakt med 
din studentgrupp om du har frågor! 

Studentgrupper är ämnesspecifika och behandlar frågor om din utbildning och dess kvalitet, stud-
iesociala aktiviteter och studentarbetsmiljö. Studentgrupperna finns på varje institution och är ett 
perfekt sätt för dig att komma närmare dina nya medstudenter. 

Vänd dig gärna till din studentgrupp med både önskemål och klagomål. Kontaktuppgifter till alla 
studentgrupper finns på gotastudentkar.se/sektioner/samhallsvetarsektionen. 

Sexmästerier 
Sexmästeri är ett gammalsvenskt ord för festförening och de anordnar pubar och andra 
sociala event där du kan träffa studenter från andra utbildningar. På Samhällsvetarsektionen 
har vi sexmästeriet Byrå6. De anordnar många aktiviteter under mottagningen. Enklaste 
sättet att hålla koll på vad Byrå6 håller på med är att gilla dem på facebook.com/byra6.

ASS - Arbetsvetarnas studentsällskap Arbetsvetenskap

Demos Statsvetenskap

Studentgruppen Globala Globala studier

IAGG student group Master’s programme in International 
Administration and Global Governance

Pegasus Personalvetare

Politeia Offentlig förvaltning

Psykrådet Psykologi

SDR Doktorander vid samfak

SG Europa Europaprogrammet

Socialpatrullen Socionomprogrammet

Gaudium Medie- och kommunikation/Journalistik
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Ordföranden har ordet
Mitt namn är Elin Gunnarsson och jag är ordförande för Göta stu-
dentkår Samhällsvetarsektionen. Jag arbetar med det vi kallar 
utbildningsbevakning; att genom studentinflytande se till att din 
utbildning håller måttet. Studentinflytande behövs för att säker-
ställa att din utbildning blir den bästa möjliga ‒ det finns ingen 
som vet bättre hur det är på din utbildning än du själv och vi har 
rätt att ställa höga krav på vårt universitet! 

Vi på studentkåren har allt från personer som jobbar heltid till 
hundratals studentrepresentanter och en mängd studentgrupper 
som driver viktiga frågor för studenter, träffar universitetspersonal, 
undersöker och förbättrar din studiesituation. 

Hör gärna av dig eller kom förbi vårt kontor om du vill höra om vilka 
frågor vi driver eller om du vill veta mer om hur du kan vara med och 

Elin Gunnarsson
0707 609 835

samsek@gota.gu.se

Håll dig uppdaterad 
Mer information om Göta studentkår Samhällsvetarsektionen hittar du på facebook.com/
gotasamsek och gotastudentkar.se/sektioner/samhallsvetarsektionen.

Mer information om Insparken finns på mottagning.gotastudentkar.se. Där hittar du även 
uppdaterad information och fler aktiviteter som tillkännages efterhand!

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR!
Göta studentkår företräder dina intressen gentemot universitetet 
och arbetar med att förbättra både din utbildning och din tid som 
student i Göteborg.

Under insparken kommer du få chansen att bli medlem i Göta stu-
dentkår. Redan innan terminen börjar har du kanske även fått en avi 
hemskickad med posten. Vi hoppas verkligen att du vill vara med! Genom 
ditt medlemskap får du tillträde till fler aktiviteter och du får även olika 
rabatter på de arrangemang som kåren anordnar. 

Göta studentkårs presidium 2018/19. 
Jesper, Axel och Anneli.



4 Följ oss! @gotastudentkar 
Besöksadress: Studenternas hus, Götabergsgatan 17. 411 34 Göteborg.
Expeditionen har öppet mån & ons 10-16, tis 12-16, tors 10-18, fre 10-13.

www.gotastudentkar.se

SCHEMA

23/1:  Hemmafest
Göta studentkår hälsar alla nya (och gamla) studenter välkomna på insparkens första gemensamma event! Kom och häng 
med dina nya klasskamrater, dina faddrar, studenter på andra program och med oss i kåren! Det bjuds på musik, aktiviteter 
och riktigt skönt student häng! 
Tid och plats: 18.00 Kafé Haga 

24/1: Pubrunda med B6
Sexmästeriet Byrå6 bjuder in till pubrunda längst med Andra långgatans mytomspunna pubar!
En helkväll av uppdrag, nya bekantskaper och stadens bästa dryckesutbud utlovas!
Tid och plats: 18.00 Järntorget

 

31/1: Gemensam sittning
Det sägs att den första sittningen hölls av Julius Caesar 57 år före Kristus, och har sedan dess varit en tradition i 
studentsammanhang! Årets gemensamma sittning går av stapeln den 31 januari och kommer bli en helkväll med sång, 
spex och skålande i glasen!
Tid och plats: 19.00 Kafé Haga

2/2: Fångarna på fortet
Finns Fader Fouras på Göteborgs Universitet? Kommer Universitetets lokaler fyllas med tigrar? Häng med när Campus Haga 
förvandlas till Fort Boyard och tävla om vilket programsom är Samhällsvetarsektionens vassaste!
Tid och plats: 14.00 Campus Haga

7/2 : Insparkspub med B6
På traditionsenlig vis anordnar Byrå6 insparkspub i Kafé Haga! Hur mycket kostar egentligen en studentöl, får man verkligen 
anordna pub i universitetets cafeteria? Frågorna är många , och svaren är få!
Tid och plats: 18.00 Kafé Haga

9/2: Finalsittning
Insparkens grande finale är också självklart den som är bäst! 
Tillsammans med resterande nya studenter vid Samhällsvetarsektionen bjuds du in till finalsittning! Ta på din finaste trasa, 
vattenkamma håret och putsa av dansskorna, det här blir en kväll du sent kommer glömma! 
Tid och plats: TBA

= Göta studentkår Samhällsvetarsektionens event
= Övriga event under Insparken arrangerade av våra föreningar


