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Månadens rättighet

Du ska få veta ditt schema en månad innan kursstart. I schemat ska det anges vilka moment
som är obligatoriska och det får enbart förekomma mindre förändringar i schemat under
kursens gång.
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
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10 februari

Ta chansen och möt företagsrepresentanter för att byta erfarenheter och få kontakter inför
ett framtida arbetsliv. Under en innebandyturnering matchas studenter i samma lag som
företagsrepresentanter från branscher som har anknytning till din utbildning. Genom att
spela tillsammans får du chansen att nätverka med personer som jobbar inom din framtida
bransch på ett avslappnat och naturligt sätt. Anmäl dig idag så kommer vi se till att du hamnar
i ett toppenlag med företag som söker just dig och din kompetens! Våga anta utmaningen och
visa vilken grym person du är! Läs mer på www.linnecupen.se
Plats: A-hallen Kalmar Sporthall
Tid: 13.30-17.00

Bli medlem -stötta oss och få förmåner

Vi fungerar som ett fackförbund för studenter och som medlem stödjer du vårt arbete med att
jobba för studenters rättigheter. Du får även förmåner som gratis kaffe varje vecka, medlemsrabatter och kan ansöka om vårt kurslitteraturstipendie på 500 kr. Köp ditt medlemskap online:
linnestudenterna.upright.se eller besök oss på Universitetsbiblioteket vardagar klockan 11-13.

Bli Mentor till en internationell student

Kanske ska du själv åka på utbyte? Kanske har du redan varit iväg
och vill ha kvar kontakten med landet & kulturen du befann dig
i? Oavsett vilket så behöver vi dig som mentor till en eller flera
studenter som anländer efter jul.
Sök efter ESN Kalmars Facebookevent:
”ESN Kalmar is looking for mentors for the spring introduction 2016”
Vid frågor kontakta mentors@esnkalmar.org

Vi har julstängt 21 december-10 januari

Linnéstudenternas reception på Universitetsbiblioteket stänger måndag
21 december och vi öppnar igen 11 januari. Välkommen åter, vi ses!
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

