
Teknisk Fysik
Ett välkomstbrev från Generalerna!

Hej! Vi heter Simon Edvardsson och Rasmus

Isaksson Pettersson och kommer att vara era

generaler under mottagningen 2022. Mottagningen

består av tre intensiva, händelserika och

minnesvärda veckor fyllda med roliga aktiviteter.

Vårt uppdrag som generaler är att få er alla att

trivas och ge er en så bra start som möjligt här på er

tid vid Umeå Universitet.

Mottagningen startar söndag 21/8-22 på

Umeå Universitet med n0lleinskrivingen. Vi

samlas vid fontänen utanför MIT-huset kl 17:00,

där ni för första gången får träffa era phaddrar och

blivande klasskamrater.

Under n0lleinskrivningen kommer ni få

information om hur er tid som n0llor kommer se ut

och pyssla ihop era n0llebrickor. Efter

inskrivningen bjuds det på hamburgare, så ingen

n0lla ska behöva gå hungrig. N0lleinskrivningen

kan dock dra ut på tiden så vi rekommenderar att ni

äter något litet innan.

Dagen därpå drar kursen Basfärdigheter i

algebra, eller som den vardagligt kallas

"preppmatten", igång. Denna rekommenderar vi

starkt att ALLA går på då ni både får chansen att

bekanta er med era klasskamrater, men också

damma av era mattekunskaper. Dessutom, eftersom

ingen född efter 1969 lärde sig

kvadratkomplettering i gymnasiet, så får nu chans

att lära er det här, vilket kommer vara mycket

tacksamt till framtida kurser. Ni lär er också att

navigera runt campusområdet och att inte sova bort

dagarna, så GLÖM INTE att anmäla er på

antagning.se, och närvara vid kursen.

Har ni problem att hitta kursmaterial är ni

varmt välkomna att besöka gruppen "NTK's

kurslitteraturtorg!" på facebook. Där hittar ni ofta

kurslitteratur för många av era kommande kurser.

Få dock inte panik om ni inte lyckats skaffa

materialet då många äldrekursare mer än gärna

säljer sina gamla böcker till nyanlända studenter.

Förutom att vara vandrande bokaffärer kommer

äldrekursare också kunna besvara frågor om sådant

som inte känns självklart för en som är ny till

studentlivet. Det är exempelvis inte alltid så lätt att

hitta på

universitet, men ni kommer att lära er snabbt med

lite hjälp från andra.

Nu när restriktionerna är borta kan

mottagningen återgå till det normala. dvs en så

fartfylld mottagning som möjligt med roliga

aktiviteter hela veckan. Vår första mottagningvecka

kommer att vara intensiv med traditionsenliga

aktiviteter som "Göte-jakten", "Virrbrännboll" och

"ÄmPPoS". Alla mottagningsaktiviteter kommer att

ske efter era schemalagda timmar så ni hinner ta del

av både skola och mottagning. Vi vill nämligen att

alla ska vilja och kunna vara med och vi vågar lova

att det kommer finnas aktiviteter som passar alla

våra n0llor, oavsett intressen! Vi uppmuntrar därför

alla att, efter ork och tid, vara med på så mycket

som möjligt då detta är en stor möjlighet för er att

lära känna era nya klasskamrater och phaddrar.

Avslutningsvis vill vi säga att vi är

supertaggade på den kommande mottagningen

och vi är säkra på att vi tillsammans med er

kommer göra dessa till de fetaste och mest

minnesvärda veckorna vi någonsin varit med om! Se

till att ladda batterierna i sommar så vi alla orkar

köra stenhårt med plugg och fartfyllda aktiviteter i

höst!

Om ni har några frågor och/eller funderingar så hör

gärna av er direkt till oss!

PS: Glöm inte att gå med i gruppen Teknisk fysik

Umeå F22 på facebook!

Välkommen till Teknisk Fysik!
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