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A k t u e l l t

Inbjudan till Öppet hus
Fredagen den 20 september är du 
varmt välkommen till Öppet hus i det 
nya Studenthuset. Hela huset står öp-
pet mellan kl. 10.00- 15.00. I Ekosalen 
kan du lyssna på olika föreläsningar, 
bland annat om husets tillblivelse och 
den konst som finns i huset. För full-
ständigt program se: su.se/utbildning/
studentservice/oppet-hus-i-studen-
thuset-1.144411
Varmt välkommen att besöka Student-
avdelningen i Studenthuset!

Torsdagskonferenser
Den 27 september är det introduk-
tionsdag för nyanställda studie- och 
karriärvägledare och andra med 
studievägledaruppgifter vi Stockholms 
universitet.

Den 3 oktober kommer John Steinberg, 
fil dr i pedagogik och författare till 
48 böcker om ledarskap, pedagogik, 
lärande och samtalsmetodik. John 
demonstrerar samtal utifrån styrkor 
och ger en kort introduktion till teorin 
bakom. Med hjälp av “live”-exempel 
med deltagarna på konferensen visar 
han hur det kan gå till i ca 4-5 min 
långa intervjuer.

Den 17 oktober berättar Yohanna Bur-
man, Studentombud vid studentkåren om 
ombudens arbete och går igenom olika 
typer av ärenden som hanterades under 
förra verksamhetsåret. Studentkårens nya 
förtroendevalda kommer också att presen-
teras.

Alla torsdagskonferenser äger rum kl. 
13.30 - ca. 15.30 i Ekosalen, Student-
huset. Du anmäler dig till: 
katarina.fjellstrom@su.se 

Nu har Studentavdelningen flyttat in i det nya Studenthuset. I september 
månads nummer av Vägledarinfo välkommnar vi dig dit, på Öppet hus, fre-
dagen den 20 september. Vi berättar också om universitetets mobilapp och 
efterlyser chattare och bloggare. 

Studievägledarchatt
Den 7-9 oktober kl. 14:00-15:00 är det dags för 
höstens studievägledarchatt! Under vårens chatt 
märktes ett tydligt ökat intresse från presumti-
va och befintliga studenter. Antalet frågor ökade 
kraftigt jämfört med chatten dessförinnan. Vi 
hoppas att många av er vägledare vill delta även 
denna gång, antingen alla tre dagarna eller det/de 
datum ni anger. Anmäl ditt deltagande senast den 
30 september till Anna Nell Florén, webbansvarig 
på Studentavdelningen: anna.nell.floren@su.se 

Stockholms universitets mobilapp
I dagarna lanseras Stockholms universitets mobi-
lapp. Appen har tagits fram för att studenter, med 
hjälp av sin mobiltelefon, ska kunna orientera sig 
vid universitetet och hitta den service som finns för 
studenter. Mobilappen har tagits fram i samarbete 
mellan Studentavdelningen, IT-avdelningen, Sek-
tionen för byggnadsplanering och Kommunika-
tionsavdelningen.

Mobilappen går att ladda ned från App Store eller 
Google play. Du söker på ”Stockholms universitet 
guide”. I mobilappen finns kartfunktionalitet som 
underlättar för studenter att hitta institutioner, 
hus, hör- och skrivsalar, tillgänglighetsanpassade 
toaletter med mera inom studentområdena. Appen 
länkar även till studentservice såsom Anmälan 
och antagning, Examen, Studentstöd samt annan 
information som är central för studenter. 

Mentorer sökes
Studentavdelningen söker mentorer till studenter 
med neuropsykiatriska och psykiska funktions- 
nedsättningar. Arbetsuppgiften handlar främst om 
att stödja studenter att planera och få struktur på 
sina studier så att de lättare kan nå sitt mål. 
Mentorn kan även behöva hjälpa till att konk-
retisera institutionens förväntningar och studie-
uppgifter. Intresseanmälan och CV skickas till: 
studentstod@su.se 

Annons bifogas. Sätt gärna upp den på din 
institution.

Resursrum i Studenthuset - öppettider
För att komma in i resursrummen i Studenthuset -  
Betahuset - fordras att studenterna har passerkort 
till såväl på plan 1 som plan 2.
Följande tider gäller för tillträde till rummen, 
(vilket är samma öppettider som Södra huset):
Måndag-torsdag: kl. 06.30-22.00, fredag: 
kl.06.30-20.00, lördag-söndag: 08.00-18.00. 

För tillträde till resursrummen på plan 1 krävs 
emellertid också att studenterna använder passer-
kort i zonen kring resursrummen följande tider:
Måndag-torsdag: kl. 06.30-08.00 samt 17.00-
22.00, fredag: 06.30-08.00 samt 17.00-20.00  
lördag-söndag: 08.00-18.00. Stängt vissa helg-
dagar.

Utbildningskatalogen
Den 12 september arrangerade Studentavdel-
ningen ett uppstartsmöte för arbetet med utbild-
ningskatalogen ht 2014/vt 2015. 
Om du missade mötet finns presentationen och 
tidsplanen för katalogarbetete att ladda ner här: 
su.se/medarbetare/service/information-kommu-
nikation/kanaler/utbildningskataloger.
Information från arbetsgruppen går ut till in-
blandade i katalogarbetet via en sändlista som du 
själv lägger till dig på via denna länk: https://lists.
su.se/mailman/listinfo/kataloglista-at-studadm.
su.se. 

Gästbloggare sökes
I Vägledarbloggen skriver vi på Studentavdelnin-
gen om sådant som studenter kan ha nytta av att 
veta och ha koll på. Vill du som instututionsvägle-
dare bidra med något? Välkommen att skriva ditt 
blogginlägg! Vi förbehåller oss rätten att redigera 
din text för att den ska passa formatet. Hör av dig 
med idéer eller texter till Johanna Gréen, infor-
matör på Studentavdelningen: johanna.green@
su.se.

Bullrigt i biblioteket
Biblioteket vill ha din hjälp med att tipsa studenter 
om alternativa läsplatser nu när biblioteket byggs 
om. Bland annat finns nya fina läsplatser vid 
Arrheniuslaboratorierna hus E, plan 5 och på 
Rotundan i Allhuset. Mer information finns på: 
sub.su.se
 


