
Hej och välkommen till FOSA! 
 
 
Vad roligt att just du sökt dig till Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys!  

Snart är sommarlovet över och vi hoppas att vi, trots en turbulent vår, kommer kunnas ses på 

campus till hösten. Programföreningen FOSA hälsar er oavsett hjärtligt välkomna till era 

studier vid Umeå Universitet och till programmet för Filosofi och samhällsanalys samt den 

fristående kursen Filosofi A.  

 

Vem är då jag och vad är FOSA? Mitt namn är Patricia Kyrkander och jag är FOSAs 

ordförande. FOSA är föreningen för studier inom filosofiska institutionen, vi är en liten 

förening som arbetar för att förgylla våra studenters studiegång både genom 

kunskapsfrämjande aktiviteter och rent sociala. Kort om mig; jag kommer ursprungligen 

söderifrån (från slätten), är 23 år gammal och går tredje året på programmet. Jag är en glad 

tös som hoppas till tusen att ni kommer stormtrivas med studierna och vår förening. Vårt mål 

är att ni ska känna er inspirerade och självklart vilja fortsätta studierna inom filosofi.  

 

Er första termin består av en grundkurs i filosofi (Filosofi A) som är utvecklad tillsammans 

med ett programråd (bestående av studenter och lärare på institutionen för idé- och 

samhällsstudier). Vi hoppas att denna kurs ska ge en bra grundkunskap och fånga ert intresse 

för olika delar av vårt ganska breda ämne.  

Vidare erbjuder vi i föreningen en inspark i samband med terminsstarten för att ni ska få lära 

känna varandra och för att vi ska få lära känna er. Vi har valt att erbjuda er en något lugnare 

och lättsammare inspark än andra program – utan overaller eller maktspel, men som brukar 

bli minst lika kul (om inte ännu roligare) ändå!  

Efter denna period anordnar föreningen löpande aktiviteter under året och vår förhoppning är 

att vi under denna tid också kan få förslag till framtida aktiviteter vi kan hitta på tillsammans. 

Spontanitet brukar vara vårt motto! Vi är förhållandevis en ganska liten styrelse och 

föreningen är en av universitets minsta. Detta innebär att vi välkomnar nya medlemmar direkt 

efter terminsuppstart för att kunna förverkliga vår vision om ett fartfyllt år fyllt av aktiviteter. 

FOSA har även en Facebook-grupp som ni gärna får gå med i. Här lägger vi upp information 

om olika evenemang, och gruppen är även ett forum för alla filosofistudenter på Umeå 



Universitet som till exempel kan utlysa egna aktiviteter, söka kurslitteratur eller diskutera allt 

mellan himmel och jord.  

Har ni inte Facebook eller föredrar att hålla kontakten via telefon så får ni jättegärna höra av 

er till mig (nummer finns nedan) eller skriva till vår mail. Ni som inte har facebook kommer 

självklart få informationen som delas där ändå via antingen sms eller mail så ni inte missar 

något viktigt. Vi skulle uppskatta att ni skickar ett meddelande till oss på en gång om ni inte 

har facebook så att vi vet vilka som inte kommer åt våra uppdateringar, men det går självklart 

att lösa i samband med insparken också!  

Har ni allergier eller om det är något annat som vi borde veta om er så är det bra om ni hör av 

er till oss innan insparken drar igång. 

Ha en fortsatt härlig sommar och hoppas vi ses vi vid terminsstarten!  

Mvh, Patricia Kyrkander och styrelsen för FOSA. 

 

Kontakt: 

Linnea Kolari, Telefon 073- 314 81 94 

Mail: Linneakolari@gmail.com  

Patricia Kyrkander, telefon 072- 521 79 89  

https://www.facebook.com/groups/569750676416391/  

Mejl: Fosa.umu@gmail.com 
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