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Månadens rättighet

Du har rätt att få veta ditt betyg senast 10 dagar innan omexaminationen (omtentan). Du ska alltså
alltid ha minst tio arbetsdagar på dig att förbereda dig inför en omexamination.
Cecilia Ermin, Studentombud i Växjö:
E-mail: studentombud@linnestudenterna.se Tel: 0470-75 54 57
Emma Nilsson, Doktorand- och studentombud i Kalmar:
E-mail: doktorandombud@linnestudenterna.se Tel: 0480- 46 32 06

Chalmersspexet Bob Rasputin till Kalmar

Missa inte en härlig studentikos kväll på Kalmar teater med musik, dans och
humor! Efter föreställningen blir det sittning med mat, dryck och underhållning.
Föreställningsbiljetter finns tillgängliga i kårexpeditionen för endast 160:Kalasbiljetter beställes via spexarrangor.kalmar@gmail.com
Varmt välkomna!

Medlemsmöte med fyllnadsval 7/10

Du kan söka lediga platser i Linnéstudenternas styrelse direkt på mötet eller nominera någon annan.
Vill du ansöka i förväg så mailar du ditt CV och personliga brev till valkommitte@linnestudenterna.se
Tid: 17. 00
Plats: Studio 1, Västergård
Läs utförligare beskrivningar av styrelseposterna www.linnestudenterna.se

Lediga styrelseposter på deltid i Kalmar

Kårstyrelsen 2015/16

Studentkontakt: Du deltar i planerande och genomförande av
medlemsrekrytering
Medlemsfokus: Du deltar i planerande och genomförande av
medlemsexklusiva aktiviteter
Internationalisering: Du tillgodoser de internationella studenternas
behov och följer internationaliseringsfrågor vid Linnéuniversitetet.

Vem nominerar du till Omtankepriset 2015?

Om du vill uppmärksamma någon som visat omtanke för studenter och studiemiljö så kan du nominera

till Omtankepriset. Priset på 20.000 kr ges till en person som har gjort något särskilt för att
förbättra den studiesociala miljön och som hjälpt studenterna vid Linnéuniversitetet.
Du kan nominera studenter, lärare och övrig personal och även föreningar och
sammanslutningar inom universitetet. Det kan gälla både engagemang i lektionssalen och på fritiden. Sista nomineringsdag är 15 oktober 2015 och nomineringar
skickas till: daniel.svedbjork@linnestudenterna.se

Vi

bryr

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

oss!

