
Hej och välkommen till Lund kära nya samhällsvetarstudent!  
Vi från Samhällsvetarkåren skulle vilja ta tillfället i akt och gratulera dig till att ha kommit in på 
detta fantastiska lärosäte. Med tiden kommer du att lära känna varenda nation, evenemang, 
engagemangsmöjlighet och studieplats i Lund. Men till en början kan detta kännas 
överväldigande. Vi bjuder därmed in dig till att delta i Samhällsvetarkårens novischperiod! 
 
Tills det att du klurat ut vad en sittning är, vad det är en studentrepresentant gör och vilket café 
på campus som faktiskt säljer billigast kaffe placeras du i en grupp med en drös andra vilsna 
nykomlingar, eller “novischer” som vi kallar dem, och ett gäng mer erfarna studenter “faddrar”! 
Ni utforskar staden tillsammans under terminens första veckor och du får sannolikt inte bara 
kunskap om staden och universitetet utan även vänner för resten av studietiden. Under 
novischveckorna kommer vi att besöka flera av Lunds nationer, vi kommer att utforska fler 
platser i Skåne under en novischhajk, vi kommer att visa er vad en sittning är och mycket annat 
roligt! 
 
Under novischperioden kommer du även att ha möjlighet att bekanta dig med och engagera dig i 
Samhällsvetarkåren. Vi i Samhällsvetarkåren representerar Lunds alla samhällsvetare och sysslar 
med allt från baler och arbetsmarknadsmässor. Hos oss kan du prova på fullmäktigearbete, 
styrelseposter, hur det är att jobba heltid i den akademiska världen som representant för 
studenter, evenemangsplanering, projektledning, studentrepresentation och mycket mer! Vi 
välkomnar dig varmt som ett nytt tillskott i vår verksamhet och hoppas att du kommer att 
engagera dig hos oss. 
 
För att delta i vår novischperiod behöver du anmäla dig, detta sker genom att du skickar in namn, 
telefonnummer, email och vad du kommer att studera till novisch@samvetet.lu.se 
Hit kan ni även höra av er vid frågor eller funderingar av alla dess former! 
 
Via kårens Facebooksida och Instagram kan du följa kårens aktivitet och vad som händer i 
kårens arbete. Har du en önskan om att redan nu ta reda på mer om vår verksamhet och hur du 
kan engagera dig kan du besöka vår hemsida för mer information! Du hittar oss på 
https://www.samvetet.org/ 
Oavsett hur din studietid i Lund kommer att se ut hoppas vi från Samhällsvetarkåren att du 
kommer att trivas. Du har en fantastisk tid framför dig, vi hoppas att få lära känna dig bättre 
under novischperioden! 
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