MOTTAGNINGSBREV HT-2019, BIOMEDICINSKA
ANALYTIKERPROGRAMMET
Hej och välkommen till BMA-utbildningen vid Umeå Universitet! Nu är det äntligen
dags för er att bli studenter hos oss, vilket vi Generaler och Faddrar varmt ser fram
emot. Er första tid på universitetet kommer betonas av mottagningsveckorna, något
som förr kallades ”nollning”. Vi har försökt att sätta ihop ett sjukt kul program som vi
hoppas blir uppskattat och att så många som möjligt av er vill vara med på. Om ni är
från Umeå ursprungligen, eller aldrig ens övervägt att det finns städer på dessa
breddgrader, så ligger vårt fokus på att ni direkt ska känna er välkomna. Vi
rekommenderar starkt att gå med i vår Facebook-grupp ”Mottagningsgruppen BMA
HT-19 Umeå”. Här kommer vi lägga upp all tänkbar information ni behöver för just
mottagningen. Givetvis finns det andra matnyttiga saker som ni kan behöva ha
kunskap om, vilket är vad det här brevet egentligen handlar om.
Mottagningen anses vara viktig eftersom den ger goda möjligheter att dels lära känna
era nya kurskamrater men även oss äldre som alltid kan sträcka ut en hjälpande
hand till er. Det kommer ligga ett mottagningsschema uppe i den tidigare nämnda
Facebook-gruppen som går in i större detalj på de aktiviteter vi har anordnat åt er.
Som nämnt ovan rekommenderas starkt att gå med i gruppen så att ingen missar
viktig information, kontaktmöjligheter och chansen att ställa frågor. Om det skulle
vara så att ni behöver nå oss generaler på annat sätt går detta genom att höra av sig
på våra telefoner, men också på messenger så klart!
•
•
•
•

Louise Jonasson: 073-8188851
Ruba Garadat: 076-8900570
David Wallmark: 070-3074965
Richmond James: 072-5723555

MOTTAGNINGSVECKORNA
Veckan börjar med en rundvandring runt campus och vidare information om hur
mottagningsveckorna kommer se ut! Hoppas så många som möjligt vill komma!
Mötesplats: Fontänen utanför Universum (mitt på Campus område)
Datum: söndag den 1 september
Tid: 14:00
BOSTAD
Har du problem med att hitta boende kan det vara hjälpsamt att gå med i någon av
Facebookgrupperna ”Umeå studentbostad”, ”Lägenheter i Umeå” eller ”Boende i
Umeå!”. Står du inte redan i bostadskö finns det en väldigt liten chans att få boende
den vägen, men att ställa sig nu kan vara lönsamt i längden. Bostaden Umeå,
Rikshem och Lerstenen är tre bra system. Hos Bostaden finns även
studentlägenheter nära campus!
CYKEL ELLER BUSS
Att äga och bruka en cykel i Umeå stad är något som är väldigt vanligt, även om
vissa andra anser att lokaltrafiken är nog så bra, och kommer garanterat komma till
användning under mottagningen. Umeå är väl utrustat med fina cykelvägar genom i

stort sett hela staden, hela vägen från Röbäck till Tomtebo om du så vill. Så se till att
ordna en cykel om möjlighet ges, och gärna ett lås då det alltid är jaktsäsong på
cykel! Vill man åka buss så är här en länk till Umeås busstrafik, enklast är att köpa ett
busskort eller använda sig av deras app för att lösa biljetter, det är billigare än att
betala direkt på bussen. https://www.tabussen.nu/ultra/
NY STUDENT
Som ny till studentlivet kan det vara mycket att bearbeta innan man känner att man
har kommit till sin rätt, både studiemässigt och med allt omkring. Här finns en bra
sida där universitetet handlägger de flesta frågor som kan uppstå. Det går dessutom
att besöka info-center i universum, de brukar kunna svara på det mesta.
http://www.student.umu.se/ny-student/
UNIVERSITET OCH STADSKARTA
En karta över hur stadens delar förhåller sig till varandra kan vara bra att se över om
man inte har någon koll på staden sedan innan. Universitetet ligger precis vid
sjukhuset där vi som BMA-studenter kommer att hålla till en hel del. Även Medicinska
biblioteket, MB, ligger i sjukhusbyggnaden och där är ett bra ställe för att studera i en
miljö med likasinnade naturvetare. I övrigt håller vi till största delen till i KBC-huset
och Naturvetarhuset – det kan man söka efter på denna karta över campus:
http://www.umu.se/om-universitetet/kartor/campus-umea/

I övrigt önskar vi er än en gång hjärtligt välkomna till Umeå och BMA-programmet.
Hoppas ni känner samma förväntan som vi gjorde inför starten och att vi kan ge er en
god upplevelse för livet.
Hjärtliga hälsningar, era framtida Generaler och Faddrar.

