
STORT GRATTIS TILL DIN PLATS PÅ CAMPUS HELSINGBORG!

Hoppas Du är redo för den djungel studentlivet kan vara! Allt från krångliga
litteraturlistor, beslutsångest kring val av nation/förening (Du kanske till och
med behöver få svar på vad en nation är?!) och krig på bostadsmarknaden.
Samtidigt som Du ska handskas med allt detta befinner Du dig kanske i en helt
ny miljö med helt nya människor.

Vi finns här för att hjälpa dig så att du känner dig trygg och kan få upp ögonen
för det fantastiska som Helsingborgs studentliv faktiskt har att erbjuda!

Varmt välkommen till Agoras Novischveckor 2022!

Novischveckorna är Din väg rakt in i det studentliv och gemenskap som
Helsingborg har att erbjuda! Det är helt frivilligt att delta, men vi kan garantera
att det finns aktiviteter som passar alla! Det är 10 dagar fulla av roliga
aktiviteter, poängjakter och tävlingar! Vi hoppas verkligen att Du vill vara med!
Glöm inte att ALLT kan hända på Campus, så ta med dig både din finaste outfit
och en stor del av utklädningslådan!

Det vi vill uppnå med Novischveckorna är att Du ska få lära känna dina
klasskompisar utanför föreläsningssalen, få koll på studentlivet och få en riktigt
bra inledning på din studietid här i Helsingborg! Du kommer få träffa folk både
från ditt egna och andra program på Campus, vilket kommer leda till en
fantastisk start! Ansvarig för Novischveckorna är vår general Ylva Stagler som
tillsammans med Novischeriet kommer ta väl hand om er. Det kommer även
självklart finnas faddrar som guidar och hjälper Dig under Din första tid på
Campus Helsingborg. Vi är alla OTROLIGT TAGGADE, vilket vi också
hoppas att Du är!



Vi har redan nu en officiell Instagram där all information och uppdateringar
under Novischperioden kommer hamna. Följ oss där för mer information om
tema, schema etc.
@agorasnovischveckor2022
(Via den kan ni även hitta faddrarnas instagramkonton där de redan har taggat igång inför er
ankomst i höst!)

Har Du inte Instagram, kontakta oss på general@agorastudent.se så ser vi till
att Du får schemat och relevanta uppdateringar.

Studentföreningen Agora
Novischveckorna sker på uppdrag av Agora genom nuvarande studenter på
Campus Helsingborg. Agora är Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets
Helsingborgssektion och representerar studenterna på utbildningarna Service
management och Strategisk kommunikation. Tillsammans med drivna och
engagerade studenter, samt universitetet, arbetar Agora med studiebevakning
och att kvalitetssäkra din utbildning. Vårt arbete innebär även
utbildningskompletterande aktiviteter i form av projekt som till exempel
novischveckorna, examensfirande och arbetsmarknadsdagar. Vi arrangerar även
diverse utbildningar och events, samt har fem stycken olika utskott som våra
medlemmar kan engagera sig i.
 
Agora arbetar för dig som student och för att du skall ha det så bra som möjligt
under din studietid. Vi strävar efter att utbildningarna vid institutionen för
Service management och Strategisk kommunikation skall hålla toppklass, för att
examinerade studenter skall bli så attraktiva som möjligt på arbetsmarknaden.
För att möjliggöra detta behöver vi dina åsikter och ditt engagemang!

https://www.agorastudent.se
Instagram: @agora_hbg
Facebook: Helsingborgssektionen Agora

Dina uppgifter kommer att lämnas till Helsingborgsektionen Agora. Uppgifterna
lagras ett år framåt, varpå du kommer att bli omfrågad om att fortsätta vara
medlem i förbundet. Om du anser att dina uppgifter har hanterats felaktigt har
du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

Information till nollningen

https://www.agorastudent.se/


Datum: 18e - 27e augusti

Schema
Det kommer att arrangeras någon eller några aktiviteter varje dag för
ovanstående datum. Hela Novischperioden är lagd innan studierna börjar på
Universitetet, därmed kommer det inte krocka med undervisningen. Fullständigt
schema kommer att komma upp via vår Instagram innan Novischperioden
startar.

Bra att veta:
För att Du ska få vara med på Novischveckorna krävs det att Du är medlem i
Helsingborgssektionen Agora. För att bli medlem i Agora krävs att du blivit
antagen till Strategisk kommunikation eller Service management vid Campus
Helsingborg.
Ditt medlemskap i Agora upprättas i samband med att du blir medlem i
Samhällsvetarkåren via Studentlund. Du laddar upp ditt antagningsbesked och
fyller i dina uppgifter här https://www.studentlund.se.

Om du studerar socionom eller modevetenskap behöver du bli gästmedlem i
Agora. Mer information om hur du blir det finns på Instagram.

Kostnad för Novischveckorna 2022, samt vad det innehåller hittar Du på vår
Instagram!

Anmälan
Anmälan sker senast den 8:e augusti och är bindande. Du anmäler dig genom
att:

1. Fylla i formuläret på följande adress och följ instruktionerna:
https://forms.gle/tRmBZEZm3xfHGjGE6

Viktigt att du gör alla delarna av anmälan för att vara med!

Har du några frågor och funderingar, eller om du bara vill säga hej, hör av dig
till oss! Vi ses den 18:e augusti!

Peppande hälsningar,
Novischeriet!

https://www.studentlund.se/
https://forms.gle/tRmBZEZm3xfHGjGE6


Enerjesa, Evelina, Kyra, Lina, Linn, Linnéa, Mathilda, Raqiya och Ylva

Kontakt:
General Ylva: 0709-574787
general@agorastudent.se
https://www.agorastudent.se

https://www.agorastudent.se/

