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Duodecimin opiskelijajäseneksi nyt opintojen
alusta lähtien
Lääkäriseura Duodecim on tarjonnut tämän vuoden alusta alkaen
lääketieteen opiskelijoille mahdollisuuden liittyä seuraan opiskelujen
alusta alkaen. Aiemmin opiskelijat
kutsuttiin liittymään Duodecimseuraan neljäntenä opiskeluvuonna.
Jäsenyys on koko opiskeluajan maksuton, ja jäseneksi liittyvät opiskelijat saavat käyttöönsä Duodecimin
jäsenilleen tarjoamat tuotteet ja
palvelut heti liittymisestä alkaen.
Tulevana syksynä kutsutaan uu
det ensimmäisen vuosikurssin lääketieteen opiskelijat seuran jäseniksi. Lukuvuoden kuluessa lääketieteellisten tiedekuntien kaikille
vuosikursseille järjestetään tilaisuudet, joissa he voivat tutustua
Duodecimin toimintaan ja liittyä
jäseniksi. Tätä varten otetaan opiskelijoille käyttöön sähköinen liittymislomake.

Lääketieteen opiskelijat saavat jäsenetuna Aikakauskirja Duodecimin
vuosikerran, Hyvä Terveys -lehden,
käyttöoikeuden Terveysportin jäsenetuihin ja Terveysportti.mobipalvelun, johon opiskelijaetuna
sisältyy myös Lääkärin käsikirja. Lisäksi opiskelijajäsenet saavat 40 %
alennuksen Kustannus Oy Duodecimin oppi- ja käsikirjoista sekä 25 %
alennuksen Oppiportti-palvelun
verkko-oppikirjoista. Jäsenet saavat käyttöoikeuden myös Syväriportin oppimateriaaleihin sekä
pääsyn Syväritorin keskustelufoorumille.
Jatkossa Duodecimin tarjoamat
opiskelijaedut kuuluvat vain jäsenille. Siirtymäkauden (lukuvuosi
2016–17) jälkeen edut päättyvät
niiltä lääketieteen opiskelijoilta,
jotka eivät ole liittyneet Duodecim-seuran jäseniksi.
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Duodecimin julkaisemien oppi- ja
tietokirjojen myynti siirtyy kesällä
Duodecimin verkkokauppaan. Kirjamyynti aluetoimistoissa päättyy
31.5. ja Helsingissä Kalevankadun
toimipisteessä juhannuksena.
Verkkokauppa
www.duodecim.ﬁ
Kirjoja voi edelleen ostaa lääketiedetapahtumissa, missä ovat jatkossa käytössä aiempaa paremmat
jäsenalennukset.
Duodecimin toimistoissa on jatkossakin esillä kirjanäyttely, joissa
voi tutustua kirjoihin. Lisäksi toimipisteissä on mahdollisuus tehdä
verkkokauppaostoja. Tarvittaessa
henkilökunta voi opastaa verkkotilausten tekemisessä.
Kirjoja on saatavilla myös Suomalaisen Kirjakaupan myymälöissä. Jäsenkorttia näyttämällä kirjoja
voi ostaa normaaliin jäsenetuhintaan.
Omat yhteystiedot kannattaa
pitää ajan tasalla Oma Duodecim
-palvelussa (oma.duodecim.fi). Li
säämällä erikoisalan omiin yhteys
tietoihin varmistat, että saat sähköpostiisi tiedot oman alasi uutuuksista ja verkkokauppamme tarjouk
sista.
Tervetuloa kirjaostoksille osoitteeseen verkkokauppa.duodecim.
fi.
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