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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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Välkomstmässan 3 februari

Mässan är det bästa sättet att ta reda på vad din studentstad Växjö har att
erbjuda! Utställarna består av företag, organisationer, studentföreningar
och Linnéuniversitetet. Ta för dig av gratis pennor, block, godis och delta
i tävlingar med fina priser. Alla studenter är välkomna!
Läs mer: www.linnestudenterna.se
Datum och tid: 3 februari 10-14.30
Plats: K-huset på Linnéuniversitetet

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 Tufvan vardagar klockan 12-15.

Vidga dina vyer och bli Buddy

I januari kommer det nya studenter från andra länder
till Linnéuniversitetet i Växjö. Att bli buddy är en
möjlighet att lära känna internationella studenter,
kanske prata andra språk och ta del av roliga aktiviteter.
Nu är vi redo att ta emot din anmälan för vårterminen
2016! Vid frågor kontakta studcoord@linnestudenterna.se Titta efter Facebookeventet
”Vidga dina vyer - Bli Buddy”: facebook.com/vaxjo.international.students/events

Vi har har julstängt 21 december-10 januari

Vår reception på Tufvan 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

