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FAQ
Var kan jag hitta information från universitetet?
Svar: På denna länk kan du hitta information från universitetet https://www.umu.se/covid-19/
Hur långt tid i framtiden kan min tentamen skjutas upp?
Svar: Det finns ingen tidsgräns i dagsläget på hur lång tid tentamen kan komma att bli framflyttad.
Men det är inte orimligt att tentamensdatumet kan komma att bli framflyttat till
omtentamenstillfället.
När öppnar universitetet igen?
Svar: Universitetet har stängt till 7 juni. Håll er uppdaterade på https://www.umu.se/covid-19/
Hur blir det med mitt examensarbete?
Svar: Se rektorsbeslut https://www.umu.se/covid-19/rektorsbeslut/
Om jag behöver hämta något i skolan, går det att lösa?
Svar: Det går bra, kontakta oss i kåren så löser vi det!
Vad händer med de inplanerade eventen?
Svar: De event som hade planerats till våren kommer tyvärr att bli inställda. Vi siktar på att
genomföra eventen till hösten istället.
Vad gör ni i kårstyrelsen nu?
Svar: Vi i kårstyrelsen fortsätter med vårt arbete. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter med
studiebevakning för att se till så allt går rätt till.
Går det att kontakta kårstyrelsen om jag har en fråga?
Svar: Självklart! Vi i kårstyrelsen arbetar som vanligt, och ni hittar våra kontaktuppgifter här
https://www.ntk.umu.se/kontakt/
Hur fungerar det med CSN?
Svar: All information om CSN hittar du här https://www.csn.se/omcsn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-23-med-anledning-av-coronaviruset.html
Vad händer med mottagningsutbildningen?
Svar: Planen är att mottagningsutbildningen ska ske digitalt.
Vart vänder jag mig om jag har frågor rörande min utbildning?
Svar: I första hand vänder du dig till programansvarig.
Vart vänder jag mig om jag har frågor om kursen jag läser nu?
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Svar: Har du frågor om din kurs vänder du dig i första hand till kursansvarig.

Sektioner:
Hur gör vi med vårt stormöte?
Svar: Vi rekommenderar att ni på stormöten endast tar det viktigaste, såsom att välja ny styrelse, ta
upp verksamhetsplan och godkänner budget. Resterande kan vänta till höstens stormöte. Har ni
möjlighet att ta stormötet digitalt rekommenderar vi det. Om ni ändå vill ta det fysiskt så ha max så
många som krävs för att kunna genomföra ett stormöte på plats. Det är viktigt att vi begränsar
sammankomster och möten för att minska smittspridningen.
Hur blir det med enhetsmöten, kommer de ske fysiskt eller digitalt?
Svar: Varje enhet får bestämma själva hur de vill göra men vi rekommenderar digitala möten.
Ska vi som sektion tänka på något speciellt?
Svar: Det som ni kan tänka på nu är att vara lyhörda och lyssna på era medstudenter om ni upplever
att det förekommer problem eller funderingar och vidarebefordra det till rätt person. Ni kan alltid
kontakta kårstyrelsen om ni inte vet vart ni ska vända er. https://www.ntk.umu.se/kontakt/

Origo:

Kommer Origo att öppna igen under vårterminen?
Svar: Så länge universitetet har stängt kommer Origo också att vara stängt.
Kan man boka Origo även när det är stängt?
Svar: Tyvärr kommer det inte gå att kunna boka Origo under tiden vi har stängt. Att boka Origo
inför höstterminen går bra.
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