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Månadens rättighet

Som student har du rätt att vara studentrepresentant. Det innebär att du får framföra dina
åsikter i olika arbetsgrupper tillsammans med personal på Linnéuniversitetet. Du får också
betalt för ditt uppdrag 300 kr för en halvdag och 600 kr för en heldag. Du behöver inte ha
tidigare erfarenhet, vi lär upp dig! Är du intresserad? Kontakta:
representant@linnestudenterna.se
Om du har några problem med dina studier är du alltid välkommen att kontakta Cecilia
Ermin: studentombud@linnestudenterna.se eller David Westman Doktorand- och
studentombud: doktorandombud@linnestudenterna.se

Välkomstmässan 3 februari

Mässan är det bästa sättet att ta reda på vad Växjö har att
erbjuda! Utställarna är företag, organisationer, studentföreningar och Linnéuniversitetet. Några av utställarna i
år är Academic Work, Försvarsmakten, Wexiö rugbyklubb
samt fackförbund och studentföreningar.
Alla studenter är välkomna!
Tid: 10-14.30
Plats: K-huset på Linnéuniversitetet

Bli medlem i Linnéstudenterna - få ett bättre studentliv

Medlemskaffe
Varje torsdag (förutom röda dagar) delar vi ut gratis kaffe och te till
våra medlemmar! Välkommen till K-huset torsdagar 12.30, först till
kvarn.
Litteraturstipendium
En gång i månaden kan medlemmar ansöka om stipendiet på 500 kr
som ska användas till kurslitteratur. Det enda du behöver göra är att
skriva en motivering på 50 ord. Läs mer och ansök om stipendiet på
www.linnestudenterna.se

Medlemsrabatter
Spara pengar genom att bli medlem! Du tjänar snabbt in pengarna du spenderat på ett medlemskap
genom att använda dig av våra medlemsrabatter. Vi har rabatt på allt från frisörer till
flygbiljetter.
Läs mer och bli medlem på www.linnestudenterna.se eller besök vår reception på
Tufvan klockan 12-15 måndag-fredag.
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

Vi

bryr
oss!

