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Månadens rättighet

I slutet av en kurs har du rätt att fylla i en kursvärdering. Kursvärderingen är din chans att tycka
till om den kurs som du har läst. Vad fungerade bra eller mindre bra? Dela med dig av dina åsikter
och bidra till en förbättring för blivande studenter. Alla kursvärderingar ska fyllas i anonymt.
Har du frågor kring kursvärderingar, tveka inte att kontakta oss.
Emma Nilsson, Student- och Doktorandombud i Växjö:
Tel: 0470-75 54 57
Kinka Barvestad, Studentombud i Kalmar:
Tel: 0480- 46 32 06
Student? Maila ombud@linnestudenterna.se
Doktorand? Maila doktorandombud@linnestudenterna.se

Lillasyster till Cårhuset 20 november

Den 20 november gör Lillasyster en spelning på Cårhuset. Medlemmar i
Linnéstudenterna köper förköp för 110 kr på Cårhuset. Övriga och icke
studenter köper sina förköpsbiljetter på www.biljettkiosken.se för 180 kr.
Nattklubb efter spelningen fram till 02. Åldersgräns 18 år!
Mer info: facebook.com/carhuset

Vinn en weekend till Stockholm med

- Endast för våra medlemmar
Du har chans att vinna två biljetter tur och retur till Stockholm, Bromma direkt från Växjö Småland
Airport med Flysmåland och en övernattning på valfritt Elite Hotels. Efter den sista november
lottar vi ut priset bland våra medlemmar. Du behöver alltså bli medlem senast 30 november för
att kunna delta i utlottningen. Utlottningen sker både bland gamla och nya medlemmar som har
ett giltigt medlemskap. Frågor? Maila info@linnestudenterna.se
Bli medlem
Online: Du kan köpa ditt medlemskap på http://linnestudenterna.upright.se
Universitetsbiblioteket: Nygatan 18 A, måndag-fredag 11-13
Lycka till!

Linnéstudenterna fyller 5 år!

I år fyller vi 5 år och det kommer vi att fira lite extra. Håll utkik på vår hemsida och
Facebook för mer information.
Hemsida: www.linnestudenterna.se
Facebook: facebook.com/linnestudenterna
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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