VI BRYR OSS OM DIN STUDIETID, GÖR DU?

Kårlivet gör studietiden rikare
Mälardalens Studentkår är kåren för dig som studerar vid Mälardalens högskola. Ju större kår, desto större blir möjligheten till påverkan, så bli medlem du med. Tillsammans är vi starka!
Mälardalens Studentkår arbetar för allas lika värde och rättighet till inkludering. Rättvis behandling och bedömning samt arbete för
medvetandegörande av det egna ansvaret för sig själv och sina handlingar är andra viktiga delar av den värdegrund som Mälardalens studentkår står bakom. Vi stödjer FN:s globala mål, för hållbarhet och miljö är en viktig och självklar del av kårens arbete.
Som medlem i kåren får du ta del av många fördelar och rabatter, som exempelvis lägre biljettpriser till event och rabatt på dryck,
fika och lunch på kåren, och dessutom får du som är nyinflyttad och skriven i Eskilstuna en cykel om du tecknar ett treårigt medlemskap i kåren. Som medlem i kåren får du ett rikare studentliv, helt enkelt!
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G6 – nya kårhuset i Västerås!
I Västerås har kårhuset genomgått en förvandling – puben och nya salen har fått en ny kostym och som glasyren på cupcaken har
vi slagit till med en ny logga. Så varmt välkommen till café och restaurang G6, pub G6 och klubb G6! Dessutom planerar vi för att
öppna kårverksamhet i Eskilstuna, med caféverksamhet och andra evenemang, och i förlängningen hoppas vi på ett eget kårhus!

Högvarv – mässan för dig som vill nätverka
med företagare
Årligen arrangerar Mälardalens Studentkår Högvarv – en arbetsmarknadsmässa som ger studenterna en kontaktyta där de kan
nätverka med arbetsgivare. Högvarv besöks av företag som söker nya medarbetare, sommarjobbare, praktikanter eller studenter för
exjobb. En del vill bara passa på att visa upp sitt företag. Besök mässan för att ta del av utställningar, mat och kvällsmingel, kontaktsamtal och föreläsningar!

VAR MED OCH BYGG FRAMTIDEN MED OSS!
Med fokus på hållbarhet och utveckling bygger vi tillsammans
framtidens samhälle. Vill du vara en del av ett företag med många
spännande projekt på gång inom bygg- och installationssektorn?
Vi är alltid intresserade av nya och
engagerade medarbetare!
www.kadesjos.se

Bli en del av gemenskapen
Rookieperioden är de första veckorna varje termin, då nya studenter får möjlighet
att lära känna kåren och andra studenter ordentligt. Under rookieperioden är
livet en fest! Det hålls fester i kårhusen och linjeföreningarna arrangerar olika
evenemang, alltifrån spelkvällar till LF-pub i kårhusen med olika teman, allt för
att studenterna ska bli en del av gemenskapen.
Förutom linjeföreningar finns också studentföreningar på högskolan. Studentföreningarna är inte knutna till något särskilt program, utan är öppna för alla. En del
arrangerar sportaktiviteter, en del fixar fester och en del arbetar med att informera
om viktiga saker. Om du saknar en förening som passar ditt intresseområde finns
också möjlighet att starta en ny!

Tips!

Som rookie kan du få hjälp
av dina faddrar från din
linjeförening. De vet viktiga
saker som var man hittar
den billigaste lunchen eller
hur man skaffar ett
passerkort.

Kåren är mer än bara fest
Det är viktigt att alla studenter på Mälardalens högskola ska få en bra utbildning och kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Att
säkerställa en hög kvalitet på utbildningarna är därför en viktig del av kårens arbete. Genom att vara medlem i kåren får du ett
större studentinflytande. Alla medlemmar är välkomna till sammanträdena i kårfullmäktige, som är studentkårens högsta beslutande organ. Genom att rösta kan du visa vilka frågor du vill att kåren ska fokusera på. Väljer du att bli studentrepresentant får du som
medlem dessutom betalt för ditt engagemang!

Ovven – din trogna följeslagare
Ovven är en symbol för studentlivet. Du bär den vid våra evenemang och andra studenter kan då lätt känna igen vad du pluggar
eller var du kommer ifrån. Tvätta inte ovven i maskin, den bär med sig alla dina bra och mindre bra minnen. Rengör den bara om du
har den på dig, till exempel när du badar. Placera programmärket nära ditt hjärta. Alla föreningar har olika regler när det kommer till
t.ex. placering av namn, kolla med din förening för ytterligare regler. På vår hemsida kan du läsa om vilka delar av ovven som byts
med vem!

PSST! Linjeföreningarna anordnar
gemensamma pluggkvällar för att
tentorna ska gå som en dans!

Besöksadress
Kårhuset: Gustavsborgsgatan 6
722 18 Västerås
Postadresser
Box 325, 631 05 Eskilstuna
Box 883, 721 23 Västerås
info@mdsu.se
Tel: 0730-59 70 16

Mälardalens Studentkår – vår huvudsakliga sida
Kårhuset G6 – café- och pubverksamheten i Västerås
Högvarv – årets största arbetsmarknadsmässa

Malardalensstudentkar – vår huvudsakliga sida
Karhusetg6 – café- och pubverksamheten i Västerås

Mälardalens Studentkår – vår huvudkanal
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