
VAD ÄR ArkitektStudenterna?

ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters1 studentorgan och verkar som en intresse- 
och nätverksorganisation för alla studentmedlemmar vid Sveriges nio arkitektskolor2. 
Kärnan i verksamheten är utbytet mellan arkitekturdiscipliner, skolor och årskurser, 
samt kopplingen till arbetslivet. Vi värnar även om utbildningskvalitet och studiesociala 
frågor. Verksamheten bygger på medlemmarnas intressen och studentens möjlighet till 
att träffa andra studenter under givande och roliga former, så som medlemsinitierade 
projekt. Det medlemmarna ger till organisationen ska de få tillbaka i form av kunskap, 
energi och stärkt självkänsla i sin studiesituation.

VARFÖR SKA JAG BLI MEDLEM I ArkitektStudenterna?
•	 Träffa andra arkitektstudenter och knyt nya kontakter under roliga och 

givande former.
•	 Få perspektiv på, och kunskap om, din utbildning och framtida yrkesroll.
•	 Arrangera och/eller delta på workshops/projekt med deltagare från 

landets alla arkitektutbildningar.
•	 Delta i och påverka den arkitekturpolitiska debatten.
•	 Få insikt i branschen genom medlemstidningen Arkitekten.
•	 Få samma service som fullbetalande medlemmar i Sveriges Arkitekter.3

HUR FÅR JAG INFORMATION OM ArkitektStudenternas VERKSAMHET?

•	 I första hand på vår blogg [arkitektstudenterna.wordpress.com]. Få ett mail 
så fort den uppdateras genom att fylla i din e-postadress längst ner i högerspalten.

•	 På [www.arkitekt.se/student] finns mycket matnyttigt, som till exempel kon-
taktinformation, mötesprotokoll, blanketter och information om arkitekttävlingar.

•	 Gilla oss på Facebook [www.facebook.com/ArkitektStudenterna] och få tips 
om aktuella workshops, intressanta länkar och en och annan bild.

HUR BLIR JAG MEDLEM I ArkitektStudenterna OCH VAD KOSTAR DET?

Du ansöker om studentmedlemskap i Sveriges Arkitekter på 
[www.arkitekt.se/student].

Studentmedlemskap kostar 25 kronor/månad och du betalar kvartalsvis.  
Hela inskrivningsterminen är dock gratis.

1. Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges 
arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och 
planeringsarkitekter. Agendan är bred, med allt från fackligt 
arbete och branschbevakning till professions- och arkitektur-
frågor. Ett viktigt mål är att åstadkomma goda betingelser för 
medlemmarnas yrkesutövning och därmed för arkitektur och 
planering. Förbundet har över 11.500 medlemmar, varav 2.600 
studentmedlemmar. 95 procent av landets yrkesverksamma 
arkitekter är medlemmar.

2. Arkitektur, KTH (Stockholm)
Arkitektur, LTH (Lund)
Arkitektur samt Arkitektur och Teknik, Chalmers (Göteborg)
Arkitektur, UMA (Umeå)
Fysisk Planering, BTH (Karlskrona)
Inredningsarkitektur, HDK (Göteborg)
Inredningsarkitektur, Konstfack (Stockholm)
Landskapsarkitektur, SLU Alnarp (Lomma)
Landskapsarkitektur, SLU Ultuna (Uppsala)

3. Till exempel personlig rådgivning och förhandlingshjälp om du skulle 
få problem med en arbets- eller uppdragsgivare eller en praktikvärd.


