KOM MED I
GEMENSKAPEN!

Engagera dig i D-sektionen!
D-sektionen är till för att alla
våra studenter ska få en så rolig
och givande studietid som möjligt. Detta görs genom att våra
utskott anordnar mottagningen,
fester och spelkvällar, hjälper
studenter få kontakter med näringslivet, utvärderar kurser och
mycket mer. Det är studenter
som du som ser till att sektionen
har möjlighet att göra allt detta.
Att vara engagerad är att vara
del i en gemenskap och i ett
större sammanhang. Det finns

många roller i sektionen, där
alla på något sätt är aktiva och
bidrar till sektionens arbete.

Som aktiv får du möjlighet att
träffa nya vänner och få nya
erfarenheter, samtidigt som du
förgyller studentlivet för många!
Det är därför vi rekommenderar
dig att testa på att vara med i
något.
D-sektionen är en av många sektioner på LiU och är till för dem
som studerar någon av dataut-

bildningarna. Vi, tillsammans
med alla andra tekniska sektioner, är dessutom en del av kåren
LinTek, som också arbetar med
att förbättra studentlivet.

Sektionen består av styrelsen
som sköter det organisatoriska,
samt massor av utskott. Totalt är
vi fler än 150 som är aktiva på
något sätt, en stor gemenskap
helt enkelt!

Polismyndigheten
Du behöver inte vara polis för att jobba inom polisen.
Var den som säkrar digitala spår som ingen annan ser.
Du kan bland annat arbeta med it-forensik på nationellt forensiskt centrum (NFC).
Vill du veta mer och se våra lediga tjänster?
Besök polisen.se

Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottet arbetar kontinuerligt för att se till att det alltid
finns någonting kul att göra tillsammans med andra sektionsmedlemmar utanför skoltid. Detta kan
då vara allt från fulsittningar till
brädspelskvällar. Vi hjälper även
personer som vill starta upp egna
initiativ på sektionen! Utskottet
består även av undergrupperna DLAN och D-Band.

är uppdaterad och korrekt. Vi har
även ansvar för sektionens infomail, julkalendern, fotografering av
sektionens medlemmar och evenemang, samt sidan som sektionen
vissa år har haft i LinTeks tidning
Lithanian.

LINK

LINK-dagarna är arbetsmarknadsdagar inom data och IT vid Linköpings universitet som anordnas
av Y- och D-sektionen tillsammans.
Under två veckors tid kommer en
rad olika företagsevenemang att
anordnas, allt från intressanta föreläsningar till roliga event.

STABEN

STABEN är sektionens fadderi. STABEN håller i nolle-p där vi välkomnar alla våra nya medlemmar och
guidar in dem i både studierna och
studentlivet.

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet har i uppgift
att bevaka utbildningen på våra
program och är uppdelat i fyra
mindre studienämnder, en för varje
program. Vi ansvarar för att samla
in kursutvärderingar samt arbeta
för att utveckla kurser och se till att
utbildningen håller högsta klass.

Valberedningen
Alumniutskottet

Alumni existerar för att stärka
relationen mellan före detta studenter (alumner), universitetet och
omvärlden för att ge möjlighet till
ömsesidig utveckling av kunskap,
kompetens och kontakter.

D-Group

D-Group är sektionens festeri
klädda i cerise-gul-bruna (och
ibland lite trasiga) åvvar. Vi anordnar flertalet roliga aktiviteter för
sektionens medlemmar, men även
för hela universitetet.

Donna

Donna är datateknologsektionens
damförening och jobbar för att
stärka sammanhållningen mellan alla tjejer och icke-binära på
sektionen. Vi anordnar sittningar,
företagsevent och andra roliga
aktiviteter.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppens huvuduppgift är
att avlasta kassören i det dagliga arbetet, genom att bland annat hjälpa
till med bokföring och fakturering.

Infoutskottet

Infoutskottets uppgifter innefattar
att se till att informationen på sektionens hemsida och sociala medier

Marknadsföringsutskottet

Marknadsföringsutskottet sysslar
med marknadsföring av vår sektion. Vi har till huvuduppgift att
göra reklam för sektionens utbildningar mot gymnasieelever och
locka ännu fler att söka till
D-sektionens olika program!

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottets främsta
uppgift är att sköta kontakten och
samarbetet mellan sektionen och
näringslivet. Det är vi som ansvarar
för att vårda och utveckla kontakten mellan studenterna på sektionen mot vår huvudsponsor och
samarbetspartners.

Pubutskottet

Pubutskottet har till uppgift att
arrangera sektionspuben D-Pub
som riktar sig mot sektionens
medlemmar. På D-Pub kan du käka
god mat med ett varierat utbud av
öl och ofta mingla med framtida
arbetsgivare.

Det är Valberedningens uppdrag att
söka kandidater till sektionens förtroendeposter, för att sedan intervjua dessa och slutligen nominera
de som vi finner mest lämpliga för
var och en av posterna inför sektionens höst-, vinter- och vårmöten.

Webbgruppen

Webbgruppen är ansvarig för funktionaliteten på sektionens hemsida
och dess tjänster. Förutom att se
till att nuvarande system är i drift
arbetar vi också med utveckling av
ny funktionalitet som ämnar gagna
medlemmarna och sektionens verksamhet i stort.

Werkmästeriet

Werkmästeriets uppgift är att sköta
om sektionens lokaler, inventarier
och fordon, så att utskottens arbete
kan utföras på ett effektivt, strukturerat och trevligt sätt.

d-sektionen.se
facebook.com/datateknologsektionen
info@d-sektionen.se
Kårallen, Universitetet
581 83 Linköping
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Join the Veoneer journey!
Our people are purpose - driven and curious. We are pioneers who thrive in response to the
new and exciting challenges we face at the forefront of technology. We have the strongest
leaders and experts in the field, we support each other and are dedicated to develop you.
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Veoneer is a worldwide leader in automotive technology. We design, manufacture and sell state-of-the-art
software, hardware and systems for occupant protection, advanced driving assistance systems, and
collaborative and automated driving to vehicle manufacturers globally. Follow us at veoneer.com

