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Månadens rättighet

Du som student ska få återkoppling på din examinationsuppgift i anslutning till varje examinationstillfälle oavsett examinationsform.
Kinka Barvestad, Student- och doktorandombud i Kalmar/Växjö:
Tel: 072-318 00 26
Student? Maila ombud@linnestudenterna.se
Doktorand? Maila doktorandombud@linnestudenterna.se
Kinka
Barvestad

Världen rockar inte utan Kalle

Vill du bli vår nya ”Kalle”? Vi söker dig som vill bli studiesocialt ansvarig i studentkåren Linnéstudenterna. Läs mer om tjänsten på www.linnestudenterna.se, under fliken ”Lediga jobb”.

Årsmöte 25 maj

Välkommen till Linnéstudenternas årsmöte! 25 maj klockan 17.00 i Studio 1, Västergård.

Skynda till "Plugghyllan" innan sommaren

Plugghyllan är en nyöppnad butik på Linnéstudenternas expedition där du kan köpa och
sälja begagnad kurslitteratur. Öppettider: 10-14, må-to. Välkommen in med din kursbok!

Kalle Kronberg,
Studiesocialt ansvarig
1 juli 2013–30 juni 2016

Hjälp en sommarstudent - hyr ut ett rum!
Kan du tänka dig att hyra ut ett rum till en student?
Annonsera kostnadsfritt på Linnéstudenternas bostadsförmedling: www.linnestudenterna.se/bostadsformedling el. kontakta bostad@linnestudenterna.se

Bli Buddy i sommar
Från den 6/6 kommer det cirka 200 internationella och
svenska studenter till Summer Academy i Kalmar. Som
Buddy kan du hjälpa till med pickupservice, planering och
event mm. Intresseanmälan: summeracademy@lnu.se

Mentorer sökes
Är du intresserad av att hjälpa studenter från hela
världen att få en bra studiestart i Kalmar?
Kontakta: mentors@esnkalmar.org

Beachparty
Avsluta våren med beachvolley, beachfotboll och basket! Välkommen till Långviken 28/5, klockan 13-19.

Vill du bli mentor till en student med en funktionsnedsättning, och strukturera dess studiesituation mot
ersättning? Kontakta: Dan Fogby, dan.fogby@lnu.se

Grattis Rebecka Karlsson
Kurslitteraturpristagare februari
2016. Se linnestudenterna.se

Linnéstudenterna arbetar för att du ska få en trygg studietid och en utbildning av hög kvalitet. Du kan alltid vända
dig till oss om du behandlats fel av universitetet. Vi arbetar också för att det ska vara roligt att vara student. Som
medlem får du även en rad rabatter och förmåner kopplade till ditt medlemskort.
Läs mer på www.linnestudenterna.se

