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OTILLÅTET SAMARBETE = FUSK 
I år har ovanligt många studenter anmälts för fusk 
och många blir avstängda. Det är främst otillåtet 
samarbete på uppgifter och hemtentor som skapar 
problem. Ta reda på vad som gäller, jobba enskilt 
om inget annat sägs, låt blir att ”bli inpirerad” av 
andras arbeten eller att använda dem som “mallar”! 

MEDLEMSKAFFE
Kårens medlemskaffe kommer 
äntligen att starta igen efter ett 
alldeles för långt pandemiuppehåll! 
Från och med den 2/9 ses vi ses på 
torsdagar på Universitetsplatsen 
12:15-13:15 (Senare på terminen i 
K-huset).  Visa ditt medlemskort i 
STUK-appen för att få gratis kaffe 
eller te!   Vid speciella tillfällen bjuder 
vi även på fika!

Vi   är   studentkåren   vid   
Linnéuniversitetet   och   vi  
jobbar  varje  dag  för  att  
förbättra olika aspekter av 
din studietid.  Vi  ser  bland  
annat  till  att  du  får  den  
utbildning  som  du  har  rätt  
till,  att  du  har  någonstans  
att  bo  och  att  ditt  liv  
utanför  studierna    blir    så    
innehållsrikt    som    möjligt.

En termin  175 kr

Två terminer  300 kr

I samarbete med Växjö kommun erbjuder 
Linnékåren dig ett välkomstpaket när du 
folkbokför dig i Växjö! Om du folkbokför dig i 
Växjö kommun får du ett välkomstpaket med 
busskort , presentkort och 100 kr att skänka till 
valfri studentförening som förgyller din vardag!

Läs mer och ansök

Läs mer

VÄLKOMSTMÄSSA 7/10
Efter ett långt pandemiuppehåll är 
det även dags för vår välkomstmässa 
för nya och gamla studenter. Mässan 
går av stapeln den 7/10, kl. 10-15 
i K-huset. Passa på att mingla och 
ta del av erbjudanden från företag, 
föreningar och studentföreningar. 
Vi på kåren delar ut välkomstpåsar 
till de som blivit medlemmar. Först 
till kvarn gäller!


