Studentkåren
som tänker
på dig

Välkommen till
Dalarnas Studentkår!
V

i är en stark och oberoende organisation som samlar alla studenter på lärosätet. Vår
absoluta styrka kommer från studenternas engagemang för att skapa en meningsfull
fritid och en konkurrenskraftig utbildning.

Vårt huvudsyfte är att göra studentlivet rikare genom att utbildningsbevaka och skapa
studiesociala möjligheter.
Vi bygger på det ideella engagemanget men har personer som arbetar heltid inom
organisationen för att skapa de bästa förutsättningarna för de ideella krafterna att lyckas – för
det är studenterna som skapar studentlivet. Ju fler medlemmar vi är, desto starkare röst har vi
och desto mer inflytande kan vi ha på frågor som är viktiga för just dig.
Högskolan i Dalarna finns både i Falun och i Borlänge och vi har kårhus i båda städerna.
Kårhusen fungerar som naturliga mötesplatser och det är platsen för många av våra
arrangemang och event.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Student idag? Vasaloppsstadens
nya planarkitekt, lärare eller
sjuksköterska imorgon!
I Mora kommun har vi Sveriges viktigaste och mest angelägna jobb. Varje dag
bidrar vi till värdefull äldreomsorg, viktig skola, god kultur, bygglov och mycket
mer. Här gör du samhällsnytta inom olika yrken och har cykelavstånd mellan arbete,
kultur,- idrotts- och fritidsaktiviteter. Till och från Mora kan du välja mellan goda
tågförbindelser.
Låter det intressant? Besök morakommun.se/jobbahososs

Följ oss på sociala medier!

Student ida
Vasaloppss
imorgon!

I Mora komm
värdefull äldr

Här gör du sa
och fritidsakti
Låter det intre

En perfekt introduktion
till studentlivet
V

arje år hålls två introduktioner – en för de
studenter som påbörjar sina studier på våren
och en för dem som påbörjar på hösten. Vårens
introduktion heter Winter Week och pågår en vecka.
Höstens kallas kort och gott för Introduktionen och
pågår under två veckor. Introduktionen är fullspäckad
med aktiviteter i både Borlänge och Falun och totalt
deltar mellan 300 och 400 nya studenter varje år. Ett
av de mest uppskattade eventen är Upploppet, där
man under en dag får träffa aktörer i regionen, som
bostadsbolag, kommunrepresentanter, fackföreningar
och andra nyttiga kontakter.
Introduktionsveckan är också ett tillfälle för fest och
kamratskap. Att lära känna både sina studiekamrater

och sin studieort kan ibland kännas överväldigande
och då kan vi på studentkåren hjälpa dig att hitta rätt.
För introduktionen är till för att välkomna dig till
din studieort och din högskola. Från studentkårens
sida anordnas introduktionen av våra IntroMästare
och du kan alltid vända dig till dem eller andra
kårrepresentanter för dina frågor.
Introduktionen är ett av våra mest populära event
under året och vi är glada över att så många vill vara
med i gemenskapen. Veckornas festligheter avslutas
traditionellt med insparkssittningen, en stor fest där
du som ny tar det slutgiltiga steget in i studentlivets
härliga värld.

Vi skapar en
bättre miljö
Vill du jobba för en avfallshantering med minsta möjliga miljöbelastning eller för att trygga vattenförsörjningen i framtiden?
Då kan Avesta Vatten vara arbetsplatsen för dig. Det är vi som
ser till att avestaborna får rent vatten ur kranen och att avfallshanteringen sköts på bästa sätt.

Läs mer på www.avestavatten.se

Vårt sätt att påverka
V

i finns representerade i alla beslutande
och beredande organ på Högskolan
Dalarna. Utbildningsbevakning är ett
av kårens viktigaste uppdrag och att arbeta med
utbildningskvalitet handlar i mångt och mycket om

att ge ett studentperspektiv på de olika förslag som
kommer från Högskolan. Studenterna har den viktiga
uppgiften och möjligheten att påverka i alla debatter
och beslut som rör vår studiemiljö. Vi arbetar för att det
ska bli bra från start och hela vägen till mål.

Detta kunde varit ditt budskap...

Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Nationellt studentinflytande

Lokalt studentinflytande

Genom Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) är
vi med och påverkar den nationella politiken. SFS
är officiell remissinstans till både regeringen och
riksdagen. Förutsättningarna för studier och nationellt
kvalitetssäkringssystem för högre utbildning är
ständiga frågor.

Genom Dalarnas Studentkår kan du vara med och
påverka Högskolan Dalarna på ett mer operativt
plan. Vi förespråkar att varje utbildning ska ha
ett utbildningsråd som träffas för att diskutera
utbildningarna övergripande.

Det finns en mängd olika studentrepresentantsuppdrag
nationellt som kan sökas!

Till grund för diskussionerna bör kursutvärderingarna
från studenterna ligga. Det är därför viktigt att fylla i
dessa.

Regionalt studentinflytande
Genom Dalarnas Studentkår kan du vara med och
påverka Högskolan Dalarna på ett mer strategiskt plan.
Vi sitter med i Högskolans styrelse och samverkar även
med kommunerna och bostadsbolag i regionen för att
främja studenternas intressen.
Det finns en mängd olika studentrepresentantsuppdrag
regionalt som kan sökas!

Vi utvecklar
framtidens kranar!
Är du vår framtida medarbetare som utmanar oss
till att nå nästa nivå? Håll utkik på vår karriärssida
fmm-mora.com/sv/karriar/lediga-jobb efter en
tjänst som passar dig.
Sök till oss – Vi vinner tillsammans!

Vi finns för dig
som medlem
D

alarnas studentkår består av en
styrelse. Antalet ledamöter varierar
något från år till år, men normalt
sett är vi mellan 7 och 11 personer. Vi har en
ordförande och en vice ordförande, sedan
ett antal ledamöter med ansvar för olika
områden, som FestMästeriet, SportMästeriet
och IntroMästeriet. Styrelsen väljs på
årsbasis och träffas en gång i månaden. Dessa
styrelsemöten får även du som medlem
närvara vid, vi eftersträvar att vara så
transparenta som möjligt och har du inte tid
eller möjlighet att komma och lyssna på våra
möten så finns naturligtvis allt protokollfört
för dig att begära ut på vårt kansli.

Kansliets uppdrag är att förvalta
organisationen och utveckla
verksamhetsplanen som vi alla arbetar
efter, men också att vara ett stöd för
förtroendevalda inom organisationen och
underlätta för våra samverkanspartners.
Det finns två fasta platser på kansliet, vår
kanslichef och vårt studentombud, övriga
roller tillsätts under perioder.

GRÖNSAM FRAMTID

Vill du jobba med ett klimatsmart material som har framtiden för sig?
Att bygga med trä är en grönsam affär. Alltså en som alla inblandade
tjänar på: Du, naturen och samhället. För trä är ett förnybart alternativ
till betong och stål, som står för en stor del av byggbranschens klimatpåverkan. På Setra producerar vi träprodukter för byggande och boende
till kunder globalt. Och all råvara kommer från ansvarsfullt brukade
skogar i vårt närområde.
Vill du vara med på vår resa? Läs mer på setragroup.com/ledigatjanster

Sektionerna skapar
ett aktivt studentliv
V

åra sektioner arbetar på uppdrag
från kårstyrelsen. Den huvudsakliga
uppgiften är att skapa en samlings
plats för just ditt program att träffas, göra
roliga saker ihop och skapa minnen för livet!
Sektionerna har goda förutsättningar för att
lyckas med sina evenemang! De personer
som arbetar dagligen på studentkåren finns
till dessas förfogande, som en brygga mellan
studenterna och kåren. Det som oftast
behövs är en idé eller tanke om vad det är
man vill göra. Vår filosofi är att det ska vara
enkelt och roligt att vara ideellt engagerad.

SVERIGES
VIKTIGASTE
JOBB!
Läs mer på www.gagnef.se/jobb

Ju fler medlemmar sektionerna har, desto
starkare blir studenternas inflytande!
Idag finns sektioner som representerar alla
studenter. De leds av en ordförande och finns
till för hjälpa och stötta dig. Vi vill skapa
en röd tråd där det är tydligt vart man kan
vända sig som student. Sektionerna infördes
efter flera önskemål från studenterna så det
är dessutom ett bra exempel på hur man kan
påverka som medlem.

Våra sektioner:
•

Lärarsektionen

•

Hälsosektionen

•

Samhällssektionen

•

Ingenjörssektionen

•

IT-sektionen

•

Ekonomisektionen

•

Ljudsektionen

•

Bildsektionen

•

Doktorandsektionen

Är du vår nästa stjärna?
hedemora.se/ledigajobb

Mer än bara studier
V

i ser till att det finns något att göra
utanför Högskolan Dalarnas väggar
– det som vi kallar studentlivet. Det
är vi på FestMästeriet och SportMästeriet
som arrangerar festkvällar och sportkvällar!
Allt detta för att du som student ska ha en
aktiv fritid och lära känna personer som du
troligen aldrig annars skulle träffa.
De olika mästerierna arbetar under kår
styrelsen och någon ledamot i styrelsen
är lite extra ansvarig för att det sker
verksamhet. Varje vecka anordnar vi
aktiviteter där du som medlem kan delta, det
kan röra sig om allt från att spela badminton

Vi söker
framtidens
tekniker och
ingenjörer

till att åka till Sälen för att åka skidor en
helg. Under det studiesociala paraplyet ingår
naturligtvis också de fester som anordnas.
Våra pubkvällar är mycket uppskattade från
medlemmarna och vårt mål är att alla ska
hitta något som passar dem.
Att berika sin studietid med annat än
att plugga är viktigt. Det är genom de
studiesociala aktiviteterna du kan träffa
och knyta nya kontakter. Dessutom har det
en positiv inverkan på studiehälsan, att ha
möjlighet till ett socialt liv gör att du både
mår bättre, presterar bättre och trivs bättre.

Vi tänker revolutionera ståltillverkningen.
Vill du hjälpa till? Läs mer om vår satsning
på fossilfritt stål på www.ssab.com.

Studenternas hus Kåre

Studenternas hus Tenoren

Åsgatan 37, 791 71 Falun

Humanistgatan 2, 781 70 Borlänge

Ladda ner Orbi-appen för
att se aktuella händelser!
Scanna QR-koderna för att ladda ner appen till antingen iOS eller Android.

brinner du för en hållbar framtid?

hedemoraenergi.se
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Talent
Platform
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Video Guide

Huawei ICT Academy
– build your career today
RICH & PRACTICAL COURSES SYSTEM

8 Directions for Colleges and
Universities Students

47 ICT Online Courses

•
•
•
•

• Programming
• Big Data
• Access

Datacom
Storage
5G
AI

•
•
•
•

Wireless LAN
IoT
Security
Cloud Service

COURSES BENEFIT

• Transmission
• Data Center

LIFETIME EDUCATION ONLINE

• Cutting-edge technologies &
advanced lab tools

MOOC Resources

• Free exam voucher to
Huawei Certification

Course Syllabus

• Access to global ICT competition
and student fairs

E-Text Books

• Obtain internship opportunity &
broaden future career path

Lab Manuals

• Access global ICT competition and
student fairs

Chapter Quiz
& Final Exam

REGISTER NOW FOR A BRILLIANT CAREER PATH

Register to
ICT Competition

Access free
learning space

Learning process is
more important than
competition result

Award for competition and
free quota to Huawei certificate examination for all

Dalarnas Studentkår
Studenternas hus Kåre
Åsgatan 37, 791 71 Falun
Studenternas hus Tenoren
Humanistgatan 2, 781 70 Borlänge
023-77 71 60
info@dalastudent.se
www.dalastudent.se

Behöver du komma i kontakt med
vårt Studentombud?
Till kårens studentombud är alla studenter välkomna att
vända sig med studierelaterade frågor. Studentombudet
har en god insyn i regelverk och rutiner och ger råd
till dig som behöver stöd, vägledning eller känner sig
orättvist behandlad.

• 21479 • www.jssverige.se

studentombud@dalastudent.se
072-200 71 64

