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Månadens rättighet

Visste du att allt som står i din kursplan är juridiskt bindande precis som lagar och
förordningar? Om din lärare inte följer kursplanen, kontakta oss!
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

Vill du bli attraktiv på arbetsmarknaden? - Sök senast 15 mars
Nu har du möjlighet att söka till Linnéstudenternas styrelse. Du kommer att lära dig många
färdigheter och utveckla egenskaper som framtida arbetsgivare är intresserade av. Styrelsearbetet är arvoderat d.v.s. du får betalt.Var med och förbättra studenters villkor och
rättigheter! Läs mer på www.linnestudenterna.se
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Rösta i kårvalet 5-12 april

Var med och bestäm vem som ska leda Linnéstudenterna! Mot slutet av mars kommer du att
kunna läsa om kandidaterna på www.linnestudenterna.se och du kommer även hitta info om
hur du röstar.

Välkommen (tillbaka) till Kalmar! Drivhuset hjälper studenter att starta och driva företag och
i vår fortsätter vi med våra faktaföreläsningar för den som är intresserad eller nyfiken på hur
det är att starta och driva företag. Kostnadsfritt att delta och man kan vara med på enstaka eller
samtliga tillfällen. Läs mer på drivhuset.se/kalmar.
Annons
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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