
UMSYS

VÄLKOMMEN

- och stort grattis till antagningsbeskedet!
I september är det din tur att ge dig in i den akademiska världen, 

förhoppningsvis blir det många givande och roliga år för dig.
Men en bra studieperiod börjar bäst med en rolig inspark - och för 

den ansvarar vi i UMSYS!

VAD ÄR UMSYS?

Vi är Umeå Systemvetarförening och studerar du vid SVP (System-
vetenskap) eller DMP (Digital Medieproduktion) är UMSYS din stu-

dentförening. UMSYS styrelse består av studenter från programmen 
och vi försöker aktivt förbättra våra medlemmars studietid samt 

verkar för en bra utbildning vid institutionen för Informatik. Det är vi 
som arrangerar sittningar, studieresor och aktiviteter

 för medlemmar under studietiden.

UMSYS ansvarar för SVP:s och DMP:s inspark tillsammans med en 
grupp faddrar och generaler, bestående av 

studenter från programmen.



NU TILL DET MEST SPÄNNANDE: INSPARKEN

Inspark är tradition på de flesta institutioner och symboliserar 
övergången från “nollan” till “ettan”. Under den två veckor långa in-

sparken kommer du att lära känna dina klasskamrater och andra stu-
denter i Umeå. Det blir två roliga och fartfyllda veckor som vi arrang-
erar för din skull, för att ge dig bästa möjliga starten inför dina år på 

Universitetet. Förutom aktiviteterna får du genom insparken kunskap 
i hur universitetslivet fungerar samt att du bättrar på din lokalkänne-

dom om Umeå och Campus.

Det är viktigt att poängtera att insparken och alla aktiviteter som före-
tas under den är frivilliga. Vi som arrangerar insparken har själva varit 
i positionen som nollan och vi kommer aldrig tvinga dig eller någon 

annan att göra otäcka, 
förnedrande eller obehagliga saker.

Vi hoppas och rekommenderar att du deltar under insparken. Fad-
drarna är väldigt värdefulla under första tiden som student och kom-
mer hjälpa dig att känna dig som hemma på universitetet. Vi vill lära 
känna dig och har planerat i månader för att genomföra den bästa 

insparken på campus!

INSPARKEN STARTAR DEN 2:A SEPTEMBER 2019.

Vi träffas kvällen innan skolan börjar, för en gemensam grill och häng 
kväll. Se till att gå med i Facebook- gruppen ”SVP och DMP’s inspark 

2019” för mer information om detta.
Ni kommer även att få besök av generalerna första skoldagen för in-

formation om insparken och utdelning av insparksschemat.
Om du har frågor eller funderingar kan du besöka www.umsys.se 

eller http://www.informatik.umu.se

Alternativt maila ordförande (ordf@umsys.se) eller vice ordförande 
(viceordf@umsys.se).

VIKTIGT- Maila i god tid om du har några allergier/specialkost eller 
annat som vi bör veta! (till arrangemangsutskottet@umsys.se)



ATT GÖRA REDAN IDAG:

Glöm inte att tacka ja till din ansökan!

Boka resa till Umeå, om du nu inte bor här redan.

Ansök om studiemedel.

Skaffa en cykel, det är det enklaste och snabbaste färdmedlet att ta 
sig fram på i Umeå.

Ställ dig i bostadskö och börja söka lägenhet - ett tips är att köa hos 
http://www.bostaden.umea.se.

Gilla UMSYS Studentförening på Facebook för att få uppdateringar 
om vad som händer på ditt program.

Gå med i gruppen ”SVP och DMP’s inspark 2018” på Facebook för mer 
information om insparken!

SAKER SOM ÄR BRA ATT FÖRBEREDA TILL INSPARKEN:

Se till att det finns pengar på kontot (kåravgift, kurslitteratur, 
sittningar osv.)

Förbered maskeradkläder inför maskeraden!
Fin-sittningskläder ex. cocktail/långklänning och kostym samt finskor 

bör packas i väskan.

ÖVRIGA TIPS:

Kurslitteratur
2:orna och 3:orna sitter inne på mängder av kurslitteratur du väldigt 

gärna får köpa - så tveka inte att fråga! Det går bra att söka via UMSYS 

Facebooksida.
Du behöver inte nödvändigtvis ha kurslitteraturen i handen första 

dagen. Det kommer vara mycket introduktioner i salar och på univer-
sitetet under dina första dagar.

Problem att få bostad med kötid?
Prova på Blocket eller Facebook-sidor. Många passar på att annon-

sera om rum, kollektiv och andrahands-lägenheter när de vet att eft-
erfrågan höjs i början av terminen. Några veckor in i terminen brukar 

trycket på studentrum och lägenheter minska.

VI SES I HÖST
HÄLSNINGAR UMSYS


