Din väg genom utbildning och
studentliv till näringslivet

Välkommen till
Teknologkåren vid
Luleå Tekniska
Universitet!

V

i är en medlemsstyrd och medlemsdemokratisk organisation som gör allt för att
göra just din studietid till den bästa möjliga. Vi arbetar utifrån din utbildning,
ditt studieliv och din framtid och gör allt för att skapa en så aktiv, rolig och
stimulerande miljö som möjligt.

Utbildning
Utbildningsenheten för studenternas talan gentemot skolan och alla skolans beslutande
organ för att öka utbildningskvaliteten på hela tekniska fakulteten och säkerställa att alla
studenter får en så bra studiegång som bara är möjligt under sin tid här.

Studieliv
Din tid vid universitetet består självklart av så mycket mer än studierna. Vi ska ju också
passa på att ha kul mellan varven! Därför jobbar den Sociala enheten aktivt med att
forma ett utbud av aktiviteter, bjudningar och fester som passar alla. Vi är med vid varje
students första stapplande steg in i universitetslivet till det högtidligande firandet då
studierna är avklarade och examen i hamn.

Build your business.
Or join a startup.
abi.se
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Näringsliv
Sist men inte minst så arbetar vi strategiskt för att stärka Teknologkåren och Luleå Tekniska
Universitets position på arbetsmarknaden. Vi gör det genom vår Arbetsmarknadsenhet
som bland annat anordnar branschkvällar och föreläsningar där våra medlemmar får
träffa representanter från näringslivet under avslappnade former. Vårt mål är att ge dig
som medlem en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden redan under din studietid.
Varje enhet har sin respektive ordförande. Ännu mer om vår organisation och allt vi gör
hittar du i denna broschyr! Efter du läst vad vi har att berätta är vår förhoppning att du
också blir medlem, ansluter dig till vår fantastiska gemenskap och är med för att påverka
din studietid på Luleå Tekniska Universitet redan idag!

”Din tid vid universitetet består självklart av
så mycket mer än studierna. Vi ska ju också passa
på att ha kul mellan varven!”

FOSSILFRITT INOM EN GENERATION
www.vattenfall.se

Vattenfall Eldistribution
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T

eknologkårens Utbildningsenhet har hand om frågor gällande din utbildning och
utbildningskvaliteten. Vår grundinställning är att alla ska få en så bra utbildning
som möjligt, med en tydlig arbetslivsanknytning och med lärare som är pedagogiska
och välutbildade inom sitt område. Vi ska vara garanten för att Luleå Tekniska Universitet
behåller sin höga standard, och det är vi som är studenternas röst för att driva frågor.
Utbildningsenheten ser bland annat till att det inte blir felaktigheter vid tentamens
processen och att anställningen av lärare går rätt till.
Vi bistår också med rådgivning och stöd gentemot våra olika sektioners utbildningsbevakare
vid frågor angående studenträtt eller andra former av utbildningsrelaterade problem.
Har du ett sådant problem som du behöver få klarhet i? Då kan
du r apportera in detta direkt via utbildningsbevakning.se.
För mer information om vilka utbildningar eller program där
Teknologkåren ansvarar för utbildningsbevakning, se vår 
hemsida teknologkaren.se/utbildning/utbildningar.

”Vår grundinställning är att alla ska
få en så bra utbildning som möjligt...”
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Dina rättigheter och
skyldigheter som student!
En del av Utbildningsenhetens arbete är att ha koll på och förmedla alla de rättigheter,
och skyldigheter som kommer med dem, som du har som student på Luleå Tekniska
Universitet.

Nedan hittar du några punkter om vad som förväntas av dig,
och vad du förväntas få av din utbildning!

Du förväntas
ta ansvar för dina studier och kunskapsutveckling.
regelbundet kolla din e-post, ”Mina sidor” på LTUs hemsida samt Canvas
kontakta LTU för hjälp med funktionsnedsättning. LTU erbjuder hjälp
för läs- och skrivsvårigheter och mycket mer.

Du förväntas få
en genomgång av kursutvärderingen och förbättringsåtgärder vid kursstart.
rimlig tid på dig att göra klart uppgifter och få respons innan examinationstillfälle.
schema senast 10 dagar innan kursstart. Schemaändringar efter detta ska ske
i samråd med studenterna. Examinatorn ska gå ut med informationen.
hjälp av studievägledare vid behov. Besökstiderna ska vara regelbundna.
obegränsat antal försök på prov eller praktikperioder om det inte står specificerat
i kursplanen.
kurslitteraturen fastställd senast 50 dagar före kursstart. Om mindre än halva
boken används ska detta stå i kursplanen. All kurslitteratur ska finnas tillgänglig
på biblioteket.
examinationsresultatet inom 20 arbetsdagar från examinationstillfället och
senast 12 arbetsdagar före omexaminationstillfället. (Läser fler än 60 personer
kursen eller om den ges på distans gäller endast 12 arbetsdagar före
omexaminationstillfället.)
personskadeförsäkring.
bli likabehandlad oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder,
sexuell läggning och ålder.
Läs ännu mer om dina rättigheter och skyldigheter på
ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter.
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”Bli likabehandlad oavsett kön,
könsöverskridande identitet
eller uttryck, religion eller
annan trosuppfattning, etnisk
tillhörighet, funktionshinder, 
sexuell läggning och ålder.”

I över 50 år har vi designat och tillverkat elektronik
inom energibesparingar och medicinteknik.

www.abelko.se
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Vi är med dig
hela vägen

F

rån de första staplande stegen som ”Nolla” till fullfjädrad erfaren student kommer
vi vara med dig. Kanske slutar ditt engagemang i Teknologkåren med att du själv
är med som ”phösare” för att stötta och hjälpa nyblivna och lite vilsna studenter!
Vi tror på sammanhållning och att lyfta varandra och vi skapar vår goda stämning
genom olika event, som du snart ska få läsa mer om. Alla sektioner inom kåren anordnar
event och arrangemang, men vi har också den Sociala enheten som har ett övergripande
ansvar för att det sociala livet blir så bra som möjligt. Visste du till exempel att samma
lagstiftning som finns gällande arbetsmiljö också gäller studiemiljön? Du har alltså rätt
till en bra studietid, såväl fysiskt som psykosocialt. Vi tar vårt sociala ansvar på stort allvar
och arbetar för att du som student ska ha möjlighet till bostad, god hälsa och friskvård.
Och så klart att du får möjlighet att medverka i mängder av roliga evenemang!

”Visste du till exempel att samma
lagstiftning som finns gällande arbetsmiljö
också gäller studiemiljön?”

8

DET STÖRSTA VI
TILLSAMMANS KAN GÖRA
FÖR KLIMATET
På LKAB gör vi just nu den största omställningen i företagets 130-åriga historia
och en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin. Vi gör det för att vi
kan och ska minska de globala utsläppen med 35 miljoner ton. Det motsvarar två
tredjedelar av Sveriges samlade koldioxidutsläpp. På vägen sätter vi en ny världsstandard för gruvbrytning och leder världen mot framtidens järn- och stålindustri.
Under kommande 20 år ser vi fram emot att välkomna tusentals
nya kollegor som vill vara med och göra skillnad.
Börja utforska vår spännande värld och vardag på lkab.com/karriar
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A PEOPLE COMPANY IN THE MACHINING BUSINESS
SECOTOOLS.COM
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Nolleperioden

– en bra start på det nya livet

A

tt börja på universitetet är att börja ett nytt kapitel i livet. För att ta emot er
studenter på bästa möjliga sätt anordnas varje höst Nolleperioden. Här går
Teknologkåren och Sociala enheten all in med vårt överlägset största studiesociala
evenemang. Under tio dagar arrangeras mängder av sociala och studieförberedande
aktiviteter samt information om allt vad det innebär att vara student i Luleå.
Syftet med Nolleperioden är att få dig som ny student att känna dig välkommen och
trygg på universitetet och i din klass samt att ge dig en givande och rolig start på studierna.
En tid som du förhoppningsvis kommer minnas med glädje i hela ditt liv.
Många säger att LTU har en av de bästa nollningarna i landet – vi tycker att du ska
komma hit och undersöka själv.

Av4ningen – ett värdigt avslut
Sedan 2005 har Teknologkåren tillsammans med Luleå Tekniska Universitet arrangerat
Av4ningen för studenter för att fira deras studietid. Tanken med Av4ningen är att ge er
studenter ett cermemoniellt och festligt avslut på studietiden tillsammans med familj och
vänner. Av4ningen sträcker sig över två dagar och avslutas med en storslagen bankett.
Vill du veta mer om Av4ningen, besök teknologkaren.se/studentliv/av4ningen/.

Vill du spela roll? Då ska du jobba med oss och för alla
våra 78 000 uppdragsgivare. Vi bygger och underhåller
Luleå, och du kan vara med i utvecklingen.
Tillsammans spelar vi roll. Varje dag. Året om. För Luleå.
lulea.se/ledigajobb
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Vi finns här för dig
Året som gått har varit tufft för många. Studentlivet och studenthälsan har drabbats hårt av corona-pandemin
och därför är det viktigt för oss att informera dig om att vi finns här om du behöver stöd. Som en del i vårt
arbete för att du ska trivas i dina studier erbjuder vi så klart också stöd om du skulle må lite sämre. Inom stu
denthälsan får du både hjälp och stöd för att må bra i kropp och själ.
Här finns hälsovägledare och kuratorer. Om du behöver komma i kontakt med s tudenthälsan kan du kontakta:
Kurator: kurator@ltu.se
Hälsovägledare: halsovagledare@ltu.se
Enhetschef: studenthalsan@ltu.se
Universitetskyrkan erbjuder en trygg miljö oavsett religiös identitet eller trosuppfattning. Här kan du få hjälp
med exempelvis sorgearbete eller om du känner att stressen blir ö vermäktig. Universitetskyrkan befinner sig i
Porsökyrkan och du kan komma i kontakt med deras representanter genom:
ida.marcusson@svenskakyrkan.se
ulrika.stenman@svenskakyrkan.se
Du kan även ta kontakt med teknologkårens huvudstuderandeskyddsombud som kan ta din anmälan vidare.
Kom ihåg du alltid kan vara anonym.
hsso@teknologkaren.se

Är du intresserad av att jobba i en av Sveriges
snabbast växande kommuner?

#TeamUmeåkommun
Hos oss arbetar energiingenjörer, samhällsplanerare,
trafikplanerare, miljöinspektörer, byggprojektledare,
planarkitekter, statistiker, mätingenjörer och många fler…
Alla våra lediga jobb, exjobb och praktikplatser hittar du
på www.umea.se/ledigajobb.

umea.se/kommun
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BÖRJA DIN
KARRIÄR
MÖJLIGHETERNA
FINNS HOS OSS
Vi erbjuder betald sommarteknologpraktik, semestervikariat i produktionsmiljö,
möjlighet att skriva examensarbete och ett globalt traineeprogram – Global Graduate
Program. Hos oss får du en god inblick i företaget och kontakter för framtiden.

HOME.SANDVIK
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Ett nära samarbete med
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näringslivet
Syftet med dina studier är inte bara att lära sig massor med
nya saker och ha så roligt det bara går – du ska också bli väl
förberedd inför arbetslivet. Universitetet är en ypperlig plats för
nätverkande och att knyta värdefulla kontakter inför f ramtiden
och här fungerar Kåren som en riktig match-maker.
Vi är med och representerar våra medlemmar i olika styrelser, råd
och kommittéer i kommunen. På så vis kan vi bilda opinion och vara
med och p
 åverka för alla studenters bästa. Vi arbetar aktivt för att ge dig
möjlighet att utveckla ditt k ontaktnät med arbetsmarknaden, bland annat
genom att arrangera arbetsmarknadsveckan LARV varje år. Utöver det håller vi företagsevenemang,
branschkvällar och föreläsningar där du både får en bra överblick över de företag som kan vara
intressanta som potentiella arbetsgivare och får träffa människorna bakom bolagsnamnen.
Läs mer om Arbetsmarknadsenhetens arbete här:
teknologkaren.se/naringsliv/arbetsmarknadsenheten/.

”Universitetet är en ypperlig plats för nätverkande och
att knyta värdefulla kontakter inför framtiden...”

LEDIGT UTRYMME!
Den här platsen
kan bli din.
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
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LARV

– vår arbetsmarknadsvecka
Varje år arrangerar vi LARV, Luleå arbetsmarknadvecka.
Över 2000 studenter deltar och projektet har sedan starten 1983 växt till ett
mångmiljonevenemang där såväl arbetsgivare som studenter ser nyttan
med att träffas och utbyta erfarenheter. LARVs mål är att hjälpa studenter
att kickstarta deras karrärer och hjälpa organisationer
att hitta morgondagens kompetens.
Förutom mässan med alla dess utställningar arrangeras
också workshops, föreläsningar och karriärrelaterade events under
en hel vecka. Över 110 utställare finns på plats och
vår förhoppning är att det just du söker ska finnas här.
LARV hålls i början av året och
nästa tillfälle är 17-21 januari 2022,
där mässan kommer hållas den 19 januari.
Läs mer på: larv.org

Your foot into the
automotive business.
Click and discover more.
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”Över 110 utställare finns på
plats och vår förhoppning
att det just du söker ska
finnas här.”

WORKING FOR A SAFER AND LIGHTER CAR

gestamphardtech.se
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Det vi erbjuder dig!
Som medlem hos oss får du inte bara ta del av alla roliga events och all viktig
hjälp vi kan erbjuda. Dessutom får du en rad erbjudanden, rabatter och förmåner.
Varje sektion har en rad unika föreningar, men här är några som gäller för alla.
 abatter för alla. Som medlem i Teknologkåren får du ta del av STUK som
R
arrangerar allt från lugna pubkvällar till storslagna utekvällar. Under dagtid driver
STUK café- och lunchverksamhet och som medlem i kåren får du rabatterat
inträde till nattklubben, rabatt på lunch och gratis tentakaffe.
Dessutom får du rabatt på träningskort från Mitt Livs StiL och tillgång till
Mecenatkortet med rabatter i butiker över hela landet.
 lskar du film? Då ska du kolla in Philm. Föreningen arrangerar uppskattade
Ä
filmkvällar i egen biograf till förmånliga medlemspris. Mer om föreningen, vem
som driver den, och vilka filmer som går just nu hittar du på philmltu.se.
Är du en passionerad cineast går det dessutom att engagera sig i föreningen!
I AESTE, The International Association for the Exchange of Students for Technical
Experience, ser till att anordna internationell praktik för studenter och rekryterar
även kvalificerade praktikanter för företag och myndigheter. Kommittén inom
Luleå Tekniska Universitet medverkar ofta på arbetsmarknadsmässor, informations
kvällar, reser och hälsar på andra IAESTE-kommittéer, samtidigt som man passar
på att ha det roligt under tiden.
Läs mer om föreningen via iaeste.se/student/engagera-dig/lulea/.

Jobba hos oss

FÖLJ OSS:

Facebook
Vill du lösa spännande uppgifter i ett
nytänkande och agilt team? Vill du jobba
med den senaste tekniken och samtidigt
bidra till ett tryggt och säkert samhälle?
I så fall ska du söka jobb hos oss i Luleå.
Här kan du hitta jobbet och livskvaliteten
som får dig att växa och må bra.

Läs mer på tullverket.se/jobb
eller skanna qr-koden.
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Linkedin
Instagram

S om en del i vårt arbete att underlätta för alla studenter i Luleå har Teknologkåren
givetvis även en egen bostadsförmedling – Studenbostadsservice. Förmedling
en sköter kontakten för hela 1500 bostäder i Luleå. Här behöver du inte ens vara
medlem i kåren, även om vi såklart gärna ser att du blir det, för att ställa dig i bo
stadskö och få hjälp av oss i att hitta boende. Faktum är att det är helt kostnadsfritt!
Besök studentbostadsservice.se för ännu mer information om hur vi arbetar
och vilka bostadsområden som vi förvaltar och sköter kontakten för.

VI FÖRÄDLAR
NATURBEGÅVNINGAR
Vi är annorlunda. Vi är den
nya generationens gruva.
Med fokus på hållbarhetens
alla aspekter.
Vi har ett engagerat team
av medarbetare som tror på
en framtid för Kaunis Iron,
för Pajala och för resten av
världen. Ett team som inte
ärver någonting. Som tillsammans hittar egna stigar.
Det ligger i vår natur.
Välkommen som du är!

kaunisiron.se/karriar
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Teknologkåren vid Luleå Tekniska Universitet, 971 87 Luleå
kanslist@teknologkaren.se • teknologkaren.se
För mer info om kontaktuppgifter, besök teknologkaren.se/kontakta-oss

• 19671 • www.jssverige.se

Tekniktorget 3, 971 87 Luleå

