En kår

att lita på

Välkommen till
Consensus
Consensus är Medicinska fakultetens (MedFak) studentkår vid Linköpings uni
versitet. Vi finns även i Norrköping, Jönköping och Kalmar, och vi representerar
alla studenter på MedFak. Consensus drivs helt och hållet av studenter från olika
utbildningar och har flera viktiga uppdrag.
Vi i kåren arbetar, tillsammans med sektionen på ditt program, med utbildningsoch arbetsmiljöbevakning. Vi säkerställer att utbildningarna och arbetsmiljön
håller högsta kvalitet. Vi stödjer och samordnar också sektionernas mottagnings
arbete, till exempel arrangerar vi den uppskattade Nollefesten.
Genom att bli medlem i Consensus får du möjlighet att påverka din utbildning. Du
får även ta del av ett gäng härliga medlemsförmåner. Eller vad sägs om billigare
fika på vårt kårcafé Örat, rabatt på Pub Örat, billigare inträde på kårhusen och gra
tis ”fattigfrukost” sista onsdagen och torsdagen varje månad i väntan på CSN.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

I vår verksamhet arbetar vi även med de globala målen för
hållbar utveckling och Agenda 2030. På så vis vill vi vara

JÄMSTÄLLDHET

med och arbeta för en bättre morgondag. Du kan läsa mer
om målen på www.globalamalen.se.

Jobba i en kommun där
du får göra skillnad!

Vi söker arbetsterapeuter
och fysioterapeuter
Läs mer på vaxjo.se
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Sektionerna
– studentlivets hjärta
När du blir medlem i kåren blir du även medlem i din
sektion. Varje sektion har flera representanter som tillsam
mans med kåren arbetar inom olika områden. Bland annat
har sektionerna en utbildningsbevakare som har kontakt
med kårens utbildningsutvecklare, vilket innebär att sek
tionerna fungerar som en brygga mellan studenterna och
kåren. Ju fler medlemmar sektionerna har, desto starkare
blir studenternas inflytande!
Alla sektioner har också ett festeri, som ordnar studie

PÅ MEDFAK FINNS NIO SEKTIONER:
•

Arbetsterapeutsektionen

•

BMA-sektionen

•

DOMFIL

•

Fysioterapeutsektionen

•

Logopedsektionen

•

Medicinska Föreningen

•

The Section for Experimental Biomedicine

•

Sjuksköterskesektionen Linköping

•

Sjuksköterskesektionen Norrköping

sociala event av alla slag, till exempel sittningar och
fester.Dessutom har varje sektion ett arbetsmiljöombud,
dit man kan vända sig om frågor rörande bland annat
diskriminering och trakasserier.

Läkare?
Psykolog?
Röntgensjuksköterska?
Biomedicinsk analytiker?
Bli en av oss och få 8 000 kollegor hos Värmlands
största arbetsgivare.

regionvarmland.se/jobb

Starta din
karriär hos
oss!

Hitta ditt drömjobb på
CARMA!
Varje år, sedan 2012, anordnar Consensus arbetsmarknadsmässan CARMA. Här kan
du som student vid MedFak i Linköping och Norrköping träffa framtida arbetsgiva
re, oavsett vilken utbildning du läser.
På CARMA är företag, regioner och kommuner på plats för att visa upp sina verk
samheter. Det är alltså ett perfekt tillfälle för dig som student att bygga framtida
relationer och få en inblick i det kommande arbetslivet. Du kan också passa på att
söka sommarjobb och få mer information om specialistutbildningar.
CARMA brukar äga rum i februari.

Sjuksköterska – välkommen till den bästa arbetsplatsen!
Här jobbar vi med vacker bergslagsnatur alldeles
inpå knuten, och med storstadens puls på behagligt
pendlingsavstånd.
Vi är det lilla sjukhuset med stort hjärta.
Här finns engagemanget, goda samarbeten
och spännande utvecklingsmöjligheter.
Dessutom gillar patienterna vår familjära stämning.
Välkommen att trivas på Lindesbergs lasarett - du också!

regionorebrolan.se

Kårhuset Örat
– Consensus nav
Det är i och kring Kårhuset Örat som det mesta händer! Här finns en stark ge
menskap, där vi trivs och har kul. Just nu är en renovering på gång, till exempel
kommer nya väggar och bordsskivor att ge en ännu trevligare och fräschare miljö
att plugga eller umgås i!

KONTORET
Högst upp, på tredje våningen, ligger kårstyrelsens kontor. Hit är du alltid välkom
men om du har frågor, vill studera i en skön miljö eller bara ta en kaffe och snacka
lite. För dig som vill plugga finns även studieplatser på andra våningen.

CAFÉ ÖRAT
På entréplan i kårhuset hittar du Café Örat, som är öppet måndag till fredag. Här
kan du fika i vår gemytliga cafélokal. Är du dessutom medlem i Consensus är det
extra prisvärt eftersom du då får rabatt på nästan allt som säljs i caféet. Självklart
går det bra att kombinera ett cafébesök med att studera.

PUB ÖRAT
Cirka en gång i månaden arrangerar Consensus pub på Örat. Då kan du köpa öl,
snacks och lättare mat, samtidigt som du umgås med trevligt folk. Ofta har pub
kvällarna på Örat specifika teman, anpassade till medlemmars intressen och efter
andra studiesociala aktiviteter som äger rum just då.

Vi gör skillnad. Varje dag.
Vi på PBM och Psykiatripartners i Östergötland ligger ständigt
i framkant och är främst i Skandinavien på att förbättra
människors och organisationers välbefinnande och
prestationsförmåga. Vår devis är förändring som håller.
Följ med oss på vår resa!

PSYKIATRIPARTNERS

KÅRORDFÖRANDE
ko@consensus.liu.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
vko@consensus.liu.se

UTBILDNINGSUTVECKLARE
uu@consensus.liu.se

STUDIESOCIALT ANSVARIG
MOTTAGNING
sam@consensus.liu.se

Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

STUDIESOCIALT ANSVARIG
ARBETSMILJÖ
sac@consensus.liu.se

www.consensus.liu.se

MEDLEMS- OCH
REPRESENTANTANSVARIG
msa@consensus.liu.se
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