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Månadens rättighet

Studenter kan inte kräva att få utföra kompletteringar för att nå upp till betyget godkänd.
Examinatorn bestämmer om det finns anledning att erbjuda en komplettering. I sådana
fall har du rätt att få veta hur en komplettering ska utföras och vilken deadline som gäller.
Problem med dina studier? Kontakta Studentombud Cecilia Ermin:
studentombud@linnestudenterna.se eller David Westman Doktorand- och studentombud:
doktorandombud@linnestudenterna.se

Linnéstudenternas årsmöte 27 maj

På årsmötet ska det beslutas om Linnéstudenternas nya
Verksamhetsplan och budget för 2015/16 och en ekonomisk
prognos för verksamhetsåret 2015 kommer att presenteras.
Årsmöte 27 MAJ
Sal N 1017
Klockan 17.00

Det finns fortfarande några lediga poster i kårstyrelsen. Skicka
in CV och personligt brev till valkommitte@linnestudenterna.se
senast 14 maj. Mötet är även öppet för fri nominering och då
kan man föreslå sig själv eller någon annan. Läs mer på:
www.linnestudenterna.se/studentliv/fyllnadsval

Deltidsposter i Växjö

- Ledamot med ansvar för studentkontakt
- Ledamot med ansvar för nationellt påverkansarbete

Bli mentor till ett barn genom Näktergalen

Genom Näktergalens mentorsprojekt får du en upplevelse utöver det vanliga,
en möjlighet att träna problemlösning, visa initiativförmåga, lära känna Växjö
och dessutom en bra erfarenhet att ha med i ditt CV! Detta genom att träffa
ett barn en gång i veckan, oktober till maj, och tillsammans hitta på något
kul! Alla studenter vid Linnéuniversitetet, studieort Växjö, kan söka före
31 maj 2015. Antalet platser är begränsat! Läs mer och ansök redan nu:
www.lnu.se/naktergalen

Bli Buddy och få internationella vänner

Har du funderat på att studera utomlands? Eller har du redan varit iväg? Kanske är du ”bara”
intresserad av kulturer och språk och vill få vänner från hela världen? Som buddy är du
kontaktperson till en (eller fler, om du vill) av de internationella studenterna i Växjö.
Du hjälper studenten tillrätta & svarar på ev. frågor. Dela gärna med dig av den svenska
kulturen så kommer din student dela med sig av sin. Anmäl dig via vårt Facebookevent:
”Vidga dina vyer – bli buddy till en internationell student”
Vid frågor kontakta studcoord@linnestudenterna.se
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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