
Valbroschyr Internationellt Ansvarig

Verksamhetsperiod: 17:a maj – 30:e april

Väljs: 17:e maj

Vad är Internationellt Ansvarig?

På sektionen för medicinsk teknik finns det mängder av utbytesstudenter, speciellt på
mastern. Om du tycker om att knyta kontakter och dela erfarenheter med studenter från
andra universitet runt om i världen så är Internationellt Ansvarig en jätte givande post. Den

Internationellt Ansvariga arrangerar ihop med de internationella faddrarna mottagningen för
var termins nya utbytesstudenter. Det här är en väldigt givande post och mycket viktig för att

fånga upp och inkludera alla sektionens utbytesstudenter i föreningslivet.

Det här säger tidigare innehavare om posten:

“Som INA blir man ansiktet utåt för nya utländska studenter som kommer till KTH för studier.

Rollen innefattar att samarbeta med THS för att fixa en mottagning på hösten och våren.

Man samarbetar med Elektros motsvarighet vilket underlättar arbetet. På slutet av månaden

skriver man ihop en månadsuppdatering och skickar in den till styrelsen. Då man är med och

styr mottagningsaktiviteter under hösten och våren får man sitta med på PNS möten under

året. Man får träffa massor med roliga människor som INA, rollen är ganska fri så man får
vara kreativ och hitta på aktiviteter/event under året om man känner för det. Det är en

jättekul post och den tar inte mycket tid generellt samt att man kommer in i sektionen på ett

bra sätt."

- Katarina Mijic, Internationellt Ansvarig 2020/2021



“Som INA jobbar man med de internationella studenterna som börjar på MiT. Detta betyder

att du exempelvis får planera event och hjälpa de nyanlända att göra sig hemma i sektionen!

På vägen skapar du även värdefulla kontakter och får erfarenheter du inte kan få någon

annanstans. Sök INA om du inte bara vill hjälpa studenter som kommer från världen över,

utan även hjälpa sektionen bli bättre.”

- Tarik, Internationellt Ansvarig 2019/2020

“Att vara internationella ansvarig, utöver än att man får 0.2 GPa som höjer chansen för en

att studera utomlands, är en mental förberedning hur det kan vara att studera utomlands,

eftersom du får första hand kontakt med internationella studenterna. Det är du som kommer

att dra ihop folk till aktiviteter och sprider den fina svenska kulturen vidare. Låt inte dem

studenterna hamna i det svenska mörkret!”

- Maneejun, Internationellt Ansvarig 2018/2019

Intresserad?

Maila valberedningen på val-mit@ths.kth.se med din ansökan senast den 12:e maj!

Du kan även hitta mer information om hur man kandiderar till poster och om hur val går till

på sektionen på mit-kth.se/valberedningen/kandidera


