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Månadens rättighet

Din lärare har 15 arbetsdagar på sig att meddela betyg vare sig du studerar heltid eller deltid.
Efter att du fått veta ditt betyg ska du ha minst 10 dagar att förbereda dig inför omtentamen.
Om du har några problem med dina studier är du alltid välkommen att kontakta Studentombud
Cecilia Ermin: studentombud@linnestudenterna.se eller David Westman Doktorand- och
studentombud: doktorandombud@linnestudenterna.se

11 februari Medlemsmöte
- alla medlemmar välkomna!

Tycker du att studentkåren fokuserar på rätt saker?
Har du andra åsikter eller vill ha större insyn i vad
dina pengar används till, så kom förbi!
Tid: 17.00 Plats: Sal N1017

21 feb Gratis Bowling för medlemmar

Linnéstudenterna bjuder sina medlemmar på gratis bowling i Växjö bowlinghall! Vi har bokat
alla 12 banor under två timmar. 96 medlemmar kan bowla gratis och det är Drop in/först till
kvarn gäller! Endast för medlemmar i Linnéstudenterna!
Tid: 15-17 Plats: Västergatan 17, Växjö bowlinghall.
Annonser

Sommarjobba i omsorgen
Du som vill arbeta med människor och är intresserad av ett omväxlande och roligt arbete är
välkommen att söka jobb hos inom omsorgen i Växjö kommun. Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete och en värdefull arbetslivserfarenhet där du får möjlighet att möta personer som är i
behov av ditt stöd. Du kommer att få nya upplevelser och många nya kollegor. Sök sommarjobb
hos oss via www.vaxjo.se/sommarjobb

MyCareer är Linnéuniversitetets karriärportal, där
hittar du exjobb och arbete, men också information
om olika event, arbetsmarknadsdagar, föreläsningar,
med mera.
Registrera dig på mycareer.lnu.se idag!
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
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