Beste aankomend sociologiestudent,
Allereerst welkom bij de mooiste studie in Groningen: sociologie! Bij deze nieuwe studie
hoort natuurlijk ook een studievereniging. Studievereniging Sociëtas organiseert gedurende
het hele studiejaar allerlei activiteiten voor sociologiestudenten. Zo is er de Nacht van de
Sociologie, een liftwedstrijd, een Carrièredag, een studiereis naar het buitenland en tal van
leuke borrels en feesten. Wil jij bij deze activiteiten aanwezig zijn? Dit kan heel makkelijk
door lid te worden van Sociëtas. Je kan lid worden door je hiervoor via www.svsocietas.nl in
te schrijven of via de inschrijflink https://forms.gle/dy4Sxf5tASx3SFdn9. Je ontvangt dan een
bevestigingsmail met betalingsgegevens, zodat alles zo snel mogelijk voor jou geregeld kan
worden. De kosten bedragen eenmalig 40 euro voor reguliere studenten en 25 euro voor
schakelstudenten. Je lidmaatschap is geldig voor de rest van je studietijd bij sociologie!
Introductiekamp
Ga mee op kamp en ontmoet je nieuwe jaargenoten! Samen gaan we er een gezellig feestje
van maken op Schiermonnikoog zodat iedereen elkaar alvast kent wanneer het collegejaar
begint. Met als thema Rule Breakers zijn er een aantal activiteiten georganiseerd. De kosten
zijn €40 en we gaan op vrijdag 30 augustus weg en komen zondag 1 september terug.
Opgeven kan via: https://forms.gle/cHJ3BnGd9pjbeStP6. Als je je aanmeldt ontvang je later
nog meer informatie over het kamp.
Sociologie Kennismakingsweken (SoK-weken)
Sociëtas begint het jaar met de SoK-weken (Sociologie Kennismakingsweken). Zoals
Groningen de KEI-week heeft voor alle eerstejaars studenten, heeft Sociëtas de SoK-weken
voor eerstejaars sociologiestudenten. De SoK-weken bestaan uit vier verschillende
activiteiten waarbij je iedere week één activiteit hebt met je SoK-groepje. Deze activiteiten
zijn de table run met aansluitend de borrel, een lezing, beachvolleyballen en een eindbattle
tussen de SoK-groepjes! Hiervoor betaal je als je lid wordt van Sociëtas 10 euro en niet-leden
betalen 15 euro. Daarnaast wordt op 1 oktober het feest ‘Prominent in de Tent’ georganiseerd
door een groot aantal studieverenigingen en hier kun je ook een kaartje voor kopen (niet bij
de prijs inbegrepen). Hierover zal je later meer informatie ontvangen. De SoK-weken zullen
dit jaar plaatsvinden van 9 september tot 1 oktober. Je kunt je inschrijven voor de SoK-weken
via de volgende inschrijflink: https://forms.gle/2ZRMKLyPewRUB1jk6.
Commissies van Sociëtas
Alle activiteiten bij Sociëtas worden georganiseerd door één van de negen commissies die de
studievereniging rijk is. Als actief lid zet je je met jouw commissie naar keuze in om de
leukste en meeste gevarieerde activiteiten te organiseren en leer je iedereen meteen goed
kennen. Op dinsdag 3 september kun je op de commissiemarkt antwoord krijgen op alle
vragen die hebt of gewoon rustig rondkijken om te ontdekken of dit iets voor je is. Op onze
webstite www.svsocietas.nl en in het introductieboekje vind je meer informatie over de
verschillende commissies. Let op: het is niet verplicht om actief lid te worden!

Boekenverkoop en andere kortingen
Als je lid bent van Sociëtas en via ons je boeken bestelt, krijg je 15% korting op buitenlandse
studieboeken en 10% op Nederlandse studieboeken. Door deze korting is Sociëtas de
goedkoopste aanbieder van je studieboeken! Je kunt nu al je boeken voor het eerste half jaar
bestellen via http://svsocietas.nl/studie/boekenverkoop/. Met de korting die je krijgt op je
boeken heb je je inschrijfgeld voor Sociëtas er al uit. Daarnaast is het mogelijk om in de
eerste week van het collegejaar tijdens de commissiemarkt je boeken te kopen. Hierover krijg
je bericht via de mail van Sociëtas. Naast de boekenkorting heb je als lid van Sociëtas ook
korting bij vele restaurants en cafés in Groningen.
We hopen dat jullie een fijne tijd krijgen bij jullie nieuwe studie en dat we jullie allemaal
mogen zien bij het introductiekamp, de SoK-weken en onze andere activiteiten!
Vriendelijke groeten namens het 29e bestuur van Sociëtas,
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