Hej blivande Pol.Kandare!
Vad roligt att just du har valt att börja studera på Pol.kand-programmet! I skrivande stund
kan det vara svårt att tro, men terminsstarten i höst kommer allt närmare och din första tid
som student på Pol.kand vid Umeå Universitet är about to begin. För att du ska komma in i
studentlivet samt lära känna dina klasskamrater så bra som möjligt har vi anordnat en två
veckor lång mottagning som vi i Nordpol anordnar tillsammans med Samvetet
(Samhällsvetarna). I detta brev vill vi ge lite tips på vad du bör tänka på inför terminsstarten
och mottagningen samt ge dig ett preliminärschema. Mer exakta tider, platser och annan
information kommer att tillkännages på vår facebooksida ”Samvetets och Nordpols
mottagning 2013” eller på vår hemsida www.nordpol.se.
Mottagningen kommer att avslutas med en finsittning på Rex, temat för kvällen kommer att
vara cocktail så se till att skjortan är struken och att du får med dig finklänningen eller
kostymen hemifrån.
Umeå är en väldigt cykelvänlig stad, så vi rekommenderar dig att ta med eller köpa en cykel.
Här cyklar man året runt så länge vädret tillåter. Det finns gott om cyklar även på
secondhand.
Vi bifogar schemat för mottagningen i detta brev, om du har några frågor gällande allt mellan
mottagning, studier eller studentliv kontakta gärna Emelie Högberg(070-5106164),
Clarence Coulton Andersson (070-6990931), Carolina Köhler De Castro (073-6349346)
eller Julia Norgren (070-5332506) så hjälper vi dig så bra vi kan. Ingen fråga är för dum för
att ställas!
Har du någon allergi eller behöver specialkost av någon annan anledning är det bra om du
meddelar oss veckan innan mottagningen börjar. Även om det är något annat vi bör veta om.
Avslutningsvis vill vi betona att alla aktiviteter självklart är frivilliga, men som alltid – ju fler
desto roligare! Mer information kommer via mail, hemsidan samt Facebook. Vidare i detta
brev finns schema för mottagningen samt ytterligare information.
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