
Glöm inte a ställa om klockan den 28e oktober....

OKTOBER

Mer information på www.consensus.liu.se

Kalender
4 Pub Örat
18 Fattigfrukost
Linköping

20 Apokalypsen
Oralspex fest på KK

23 Fattigfrukost 23 Fattigfrukost 
Norrköping

      

Mi under en alieninvasion säs såväl jordens som människornas fram d på spel. Kommer du a 
överleva? Ta med dina bästa överlevnadsinsnkter när Oralspex slår upp dörrarna på KK för den 5:e 
upplagan av Apokalypsen! Givetvis kommer du få värma upp din utomjordiska sida med e quiz den 
18:e oktober. Håll utkik eer Facebook eventet för mer informaon!

Apokalypsen

Eer hårt slit kommer belöningen, så även eer tenta-p! 
Vecka 3 drar MedFak ll alperna och alla medlemmar är välkomna a följa med. Resan kostar 
5.399 kronor och priset inkluderar bussresa, boende, 6 dagars likort, turistavgier och guide-
service. Vi åker den 11e januari och är llbaka på kvällen den 20e januari. ANMÄL DIG SENAST 
26e NOVEMBER. Mer info finner du om du söker på “MedFak-resan” på facebook.

MedFak-resan 2019

Nu påbörjar vi en kartläggning av hur många 
lärarledda mmar per vecka en snistudent 
på våra program har. Dea för a på e 
bäre sä kunna sammanställa och driva 
frågor som rör studenternas lärandesituaon
och pedagogik.

Lärarledda undervisningsmmar

Dags a söka ll CARMAs projektgrupp!
Nu är arbetet med Consensus Arbetsmarknadsmässa i full gång!
Till dea behöver vi hjälp och söker därför dig som student 
på MedFak som vill vara med och planera och genomföra en
spännande och rolig mässa. Är du intresserad och vill höra mer?
Maila plcarma@consensus.liu.se eller fånga vår projektledare
Linna Holmgren i skolan så beräar hon mer!Linna Holmgren i skolan så beräar hon mer!

Det är oktober! Moagningsperioden är över och vi hoppas a alla studenter, nya som gamla,  kommit llräa på 
den nya terminen. Dags a kura ihop under en filt med en kopp te, då brukar ll och med plugget bli mysigt!


