Ingeniørforeningen IDA på AU Herning
velkomstbrev – 2017
Tillykke med optagelsen på universitetet og hjertelig velkommen til!
Mit navn er Eske Hemmingsen, og jeg er din Studenterkontakt på AU Herning.
Jeg kommer fra IDA, som er en interesseorganisation for ingeniører og naturvidenskabelige
kandidater. Studiemedlemsskabet er det GRATIS for dig det første år (herefter er der ingen binding
- men billige studiepriser).
Som studiemedlem hos IDA giver det dig adgang til en række fordele som f.eks.
•
•
•

Stort og bredt netværk
Faglige og sociale arrangementer
Rådgivning til karrievalg

Udover studiemedlemskabet i IDA kan du i nedstående link læse om de meget konkurrencedygtige
tilbud IDA Forsikring kan tilbyde. Det er helt bestemt et kig værd, hvis du selv står for at betale
forsikringer (indbo, ulykke, bil, mv.).
I forbindelse med start på et nyt studie dukker der som regel en masse spørgsmål op, og i den
forbindelse er du altid velkommen til at kontakte mig. Du kan sende mig en mail på eske@ida.dk
eller fange mig på studiet. I løbet af det først stykke tid på studie vil jeg kigge forbi klasserne og
præsentere mig selv og samtidig fortælle lidt mere om, hvad IDA kan tilbyde dig som studerende.
Indtil da kan du bruge tiden på at tjekke de mange faglige og sociale arrangementer, der er på
programmet lige nu på vores Facebook side ’IDA Herning og IDA på AU Herning’.

Nyttige links til brug til din studietid:
Bliv studiemedlem
https://mit.ida.dk/indmeldelse-i-ida
Husk at melde dig som studerende
IDA
http://ida.dk/
Her kan du finde alt om IDA.
IDA Forsikringer
https://idaforsikring.dk/studieforsikringer
Facebook
https://www.facebook.com/IdaHerning/?fref=ts
Find os på Facebook på overstående link

IDA arrangementer på AU Herning
https://ida.dk/content/aarhus-universitet-herning
Hvis du har tilmeldt dig som studiemedlem via overstående link, kan du allerede benytte dig af IDA
mange muligheder og fordele. Samtidig vil der komme et opstartsarrangement, som er gratis for dig
som nyt medlem.
Jeg ser frem til at møde dig på studiet!
Med venlig hilsen
Eske Hemmingsen
Din IDA studenterkontakt
Stud. Business Development Engineer 16.

