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Månadens rättighet

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del
av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
Kinka Barvestad, Student- och doktorandombud Växjö/Kalmar
Tel: 072-318 00 26
Student? Maila ombud@linnestudenterna.se
Doktorand? Maila doktorandombud@linnestudenterna.se

Ny kårstyrelse för 2016/17 vald!

Våra medlemmar har sagt sitt och den nya styrelsen tar över i juli. Styrelsen
kommer att fortsätta arbetet med att förbättra studietiden för alla studenter.
Ordförande Kalmar/Växjö: Victor Lagercrantz
Utbildningsbevakare Växjö: Patrik Henriksson
Utbildningsbevakare Kalmar: Helen Andersson
Ledamot Nationellt påverkansarbete Växjö: Klara Ligovic
Ledamot Medlemsfokus Växjö: Viktoria Fransson
Ledamot Internationalisering Växjö: Nathalie Gunnarsson
Ledamot Internationalisering Kalmar: Rebecka Karlsson

Ny ordförande!
Victor Lagercrantz

Lovebomba studenter och lärare - senast 1 maj

Nu kan du visa din kärlek och uppskattning genom att nominera till Engagemangsstipendiet,
värde 7071 kr, och pedagogpriset, värde 25 000 kr! Nominera din favorit senast 1 maj genom
att maila en motivering till info@linnestudenterna.se
- Känner du en student och medlem i Linnéstudenterna som visat ett
extraordinärt engagemang genom att främja utbildningen eller den
studiesociala miljön? Nominera till Engagemangsstipendiet!
- Har du en lärare eller handledare som fått dig att utvecklas i dina
studier? Nu kan du visa din uppskattning genom att nominera
personen till pedagogpriset!

Du är inbjuden till Årsmöte 25 maj

Tycker du att det är lätt att få en bostad med rimlig hyra? Att din utbildning alltid håller högsta kvalitet? Att det inte behövs studentrabatter och
billiga fritidsaktiviteter för studenter? Linnéstudenterna håller inte med
och det är därför vi alltid jobbar med förbättring!
- Vill du vara med och förändra tillsammans med oss? Sök till kårstyrelsen på
Linnéstudenternas årsmöte i fyllnadsvalet. Alla styrelseposter är arvoderade!
Läs mer på www.linnestudenterna.se
Datum och plats: 25 maj, N1017 i Växjö och Studio 1 Västergård i Kalmar
Tid: 17.00
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

Grattis Tonje
Tetlie,
kurslitteraturstipendiat
Januari

