
Välkommen till Kalmar och ett helt nytt universitetskluster, vid Universitets-
kajen i Kalmar. Mycket är redan på plats och ytterligare byggnader kommer 
växa fram i takt med dina studier här. Varmt välkommen, till både universi-
tetslivet och Kalmar!  

Studentkåren Linnéstudenterna finns till för dig som student och 
jobbar för kvaliteten på din utbildning och för att din studietid ska bli 
händelserik och social. Som studenternas röst och spindeln i nätet för 
alla föreningar, representerar de universitetets drygt 31 000 studenter 
som läser på något av Kalmar och Växjös 140 utbildningsprogram eller 
2500 fristående kurser. I Studentkåren finns styrelseledamöter med olika 
ansvarsområden och anställda tjänstepersoner. 

Studentkåren är också arrangörer för en rad aktiviteter under läsåret. 
Dessa inleds med de så kallade introduktionsveckorna där universitetets 
nya studenter välkomnas och informeras. Introduktionsveckan pågår i 
två veckor och i slutet av första veckan av introduktionen arrangeras ett 
Garden Party. Därefter startar kurserna och studentlivet är igång på allvar! 

Studentföreningarna godkänns av Studentkåren och är öppna för alla 
studenter. Varje studentförening är knuten till en viss utbildning eller vid 
en viss institution och arbetar för att bredda utbudet av aktiviteter, eve-
nemang och sociala kontakter utanför plugget. Varje godkänd förening 
kan också få praktiskt och ekonomiskt stöd av Studentkåren.

Färgglada overaller och pannband, varför?
I Kalmar finns idag 8 utbildningsföreningar, kopplade till den utbildning 
studenterna läser. Varje förening har en egen studentoverall i den färg 
som hör till respektive förening.  

• Spiik (röd) – Studentföreningen Prima Ingenjörer i Kalmar represente-
rar och arbetar för medlemmar studerande på en teknisk högskole- eller 
universitets-utbildning i Kalmar.
• Meskalin (turkos) – representerar studenter som läser medier, journa-
listik, samhällsvetenskap, kultur, design och kommunikation.
• Lambda (grå) - Sjöfartshögskolan representerar sjökapten, sjöingenjör 
och drifttekniker.
• Karolin (brandgul) – Kalmar Rostad Linjeförening  representerar lärar-
studenterna och illustreras med en kamel. 
• Kalmar Ess (lila) – Kalmar EkonomiStuderandesSällskap representerar  
Ekonomistudenter.
• Humanus (blå) - Humanvetenskapliga Institutionen representerar sjuk-
sköterskor, socionomer, sjukgymnaster och idrottsvetare.
• CNaS (vit)– Calmare Naturvetenskapliga Studentförening representerar 
studenter vid den naturvetenskapliga institutionen.
• ESN Kalmar (grön) – Erasmus Student Network Kalmar – ett nätverk 
av aktiviteter och evenemang för studenter som studerar utomlands, i 
Kalmar. 
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Hej student!

Kolla in  
kalmar.se/student

Tips från studentkåren!Vad pratar de om?

Kolla in den akademiska-
ordlistan på  
kalmar.se/2020 

• Garden Party i Kalmarsundsparken,  
30-31 augusti 2019. 

• Välkomstmässa  där du får träffa närings-
liv,  föreningar och organisationer i Kalmar, 
28 augusti, klockan 10-15. 

• Brännbollsturnering mellan alla student-
föreningar, 2 september i Kalmarsunds-
parken. 

• Under april-maj varje år är det val till 
Studentkåren. 


