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Månadens rättighet

Du har rätt att få veta ditt betyg senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället. Kontakta din
lärare i första hand om du inte får veta ditt betyg i tid. Om du inte är nöjd med lärarens svar är
du välkommen att vända dig till något av ombuden hos studentkåren Linnéstudenterna.
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

Nytt Doktorand- och studentombud i Kalmar

Du kan vända dig till Emma Nilsson om du har problem med dina studier.
Behöver du rådgivning eller har du blivit orättvist behandlad? Emma arbetar
främst med doktorander men tar även emot studenter. Besöksadressen är
Nygatan 18 A, Universitetsbiblioteket i Kalmar. Förbokade besök kan ske i
Växjö. Kontaktuppgifter hittar du ovan.
Tidigare har Emma varit utbildningsbevakare i presidiet (styrelsen) hos
Linnéstudenterna. Hon har även varit styrelseledamot i SFS,
Sveriges Förenade Studentkårer.

Välkomstmässan i Växjö 16 september

Kolla in mässan och ta reda på vad din studentstad har att
erbjuda! Utställarna på mässan är en blandning av företag,
organisationer, studentföreningar och universitetsavdelningar.
Passa på att nätverka för att skaffa kontakter som kan vara
användbara under studietiden. Det bjuds på roliga aktiviteter,
godis och gratis prylar så mässan är värd ett besök.
Tid: 10-14.30
Plats: K-huset på Linnéuniversitetet

Bli medlem och spara pengar!

Ett medlemskap i Linnéstudenterna kostar dig 75 öre per dag. Som medlem får du gratis kaffe eller
te varje torsdag, lokala medlemsrabatter på saker som mat och dryck, resor och nöje och även chans
att söka vårt kurslitteraturstipendium. Välj om du vill bli medlem i Linnéstudenterna för en termin
eller två terminer på en gång. Pris: 150 kr för en termin och 275 kr för två terminer.
Köp medlemskap
Online: www.linnestudenterna.se/medlem/bli-medlem
Linnéstudenternas reception i Tufvan: Måndag-fredag, klockan 12-15
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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