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Månadens rättighet

Bedömningsgrunder och de krav som ställs för respektive betygsgrad d.v.s. betygskriterier ska
presenteras för studenterna skriftligen vid kurs-/delkursstart.
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

Vinnarna i Kårvalet 2015!

Heltidsposter						
Ordförande: Daniel Svedbjörk				
Studiesocialt ansvarig Växjö: Erika Angelsmark
Utbildningsbevakare Växjö: Patrik Henriksson
Utbildningsbevakare Kalmar: Sebastian Hellvin
Deltidsposter
Nationellt påverkansarbete Kalmar: Jenny Lindén
Medlemsfokus Växjö: Viktoria Fransson
Ledamot för internationalisering Växjö: Rebecca Höwing

Daniel Svedbjörk valdes om till
ordförande i Linnéstudenterna
2015/2016

Årsmöte 27 maj, med fyllnadsval till kårstyrelsen

Det finns fortfarande några lediga poster i kårstyrelsen. Skicka in CV och personligt brev till
valkommitte@linnestudenterna.se Mötet är även öppet för fri nominering och då kan man
föreslå sig själv eller någon annan. Fyllnadsvalet är i N1017 klockan 17.00
Heltidspost
Studiesocialt ansvarig Kalmar

Annonser

Deltidsposter
Ledamot med ansvar för studentkontakt Växjö
Ledamot med ansvar för studentkontakt Kalmar
Ledamot med ansvar för nationellt påverkansarbete Växjö
Ledamot med ansvar för internationalisering Kalmar
Ledamot med ansvar för medlemsfokus Kalmar

Restaurag Kristina: vi hjälper dig med maten till festen!

Vi har lång erfarenhet av allt från välfyllda bufféer, kallskurna fat till kalasgoda
smörgåstårtor. Våra menyer passar såväl den lilla som stora plånboken. Kom
gärna in och diskutera olika förslag med oss
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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