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Månadens rättighet

Du kan enligt lag inte överklaga ditt betyg. Om det finns uppenbara fel i rättningen, till exempel
att examinatorn missat att rätta en fråga eller räknat fel så ska detta rättas till.
Kinka Barvestad, Student- och doktorandombud i Kalmar/Växjö:
Tel: 072-318 00 26
Student? Maila ombud@linnestudenterna.se
Doktorand? Maila doktorandombud@linnestudenterna.se
Kinka
Barvestad

Vill du ha mitt jobb? - Sök senast 11 mars
Kårstyrelsen behöver dig! Var med och
förbättra studietiden för dig och dina
medstudenter. Välj mellan att jobba med
ledarskap, utbildning, bostadsfrågor och
studentföreningar, medlemsrekrytering,
medlemsvård, internationella eller
nationella studentfrågor. Det finns
5 heltidsposter i styrelsen och 8 poster
du kan söka vid sidan av dina studier.
Alla styrelseposter är arvoderade. Läs
mer och ansök på www.linnestudenterna.se

Dags att förnya ditt medlemskap

Visst vill du fortsätta stödja vårt arbete med att försvara studenters rättigheter? Dessutom
får du dricka gratis kaffe eller te varje torsdag, ta del av våra lokala medlemsrabatter och få
möjlighet att söka vårt kurslitteraturstipendie. I slutet på februari blev Linnéstudenternas
medlemskap ogiltigt. Är du osäker på om du har ett giltigt medlemskap? Kontakta oss på
info@linnestudenterna.se Vår reception har öppet vardagar klockan 11-13 i Universitetsbiblioteket, Kalmar.

Projektledare sökes till nästa års näringslivsdag/Linnécup!
Som projektledare är du med och utvecklar Linnécupen vidare.
Viss ersättning utgår och du får en värdefull merit till din CV.
Maila din CV och personligt brev till:
Daniel Svedbjörk
Studentkåren Linnéstudenternas ordförande
daniel.svedbjork@linnestudenterna.se
070-481 99 41
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

