
 

  

 

 Nr 9, November 2013  
  Hej!

Här kommer novembernumret av Vägledarinfo. Som
du ser har nyhetsbrevet fått ett helt nytt utseende.
Jag hoppas att du ska tycka om det!

Snart ser det ut som på bilden här intill. I
lunchrummet på Studentavdelningen pratar mina
kollegor om luciafirande och julfester. Men vi är inte
riktigt där än. Innan dess ska vi bland annat hinna
med att färdigställa utbildningskatalogen för nästa
läsår.

Läs mer om det och mycket annat i brevet!

Hälsningar,
Johanna Gréen
Redaktör Vägledarinfo

 

  
 Internationella veckan

Nästa vecka äger internationella veckan rum, då
anordnar sektionen för internationell mobilitet bland
annat informationsträffar om utlandsstudier och ger
praktisk information om ansökan till utbytesplatser.

Läs hela programmet på universitetets webbplats.

  

  
Utbytesplatser centrala avtal och north2north
Nu är utlysningarna av utbytesplatser genom centrala avtal och nätverket north2north
öppna. Platserna avser studiestart höstterminen 2014 (en eller två terminer) för
centrala avtal, och studiestart för både höst- och vårterminen 2014-15 för nätverket
north2north. Det är framför allt platser vid utomeuropeiska universitet. För studenter
som endast vill söka vårterminen 2015 genom centrala avtal hänvisar vi till nästa
utlysning som äger rum i mars nästa år.

north2north är ett nätverk som består av universitet och högskolor som ligger nära
polarcirkeln. De har till exempel utbytesplatser i USA (Alaska) och Canada. Tipsa
gärna studenter om att det är generellt färre sökanden till platserna i USA och Canada
genom nätverket än det är till de centrala platserna.

Utlysningarna och mer information hittar du här: www.su.se/utlandsstudier.

  
  Ny sida på Mondo för lärarfrågor

Lärares behörighet – nätverk SU är en ny intern sida
på Mondo. Sidan är till för dig som på olika vis
arbetar med lärares vägar till behörighet och
lärarlegitimation.

Mondosidan ska förenkla informationsflödet mellan
olika funktioner och instanser vid Stockholms
universitet och ska fungera som kunskapsbas för den
kompetens som finns inom universitetet i dessa
frågor. I sidans filsamling får studievägledare och
andra som arbetar med lärares behörighet i olika
former tillgång till förordningar och dokument, samt
en samling principsvar. "Principsvarsfilen" byggs upp
av sidans deltagare och alla har möjlighet att lägga in
lösningar i ärenden som man tror kan vara andra
deltagare till nytta.

En arbetsgrupp bestående av Anna-Mia Bergkvist,
Ulla-Brita Ekqvist, Sara Engström, Joakim Leipe och
Alexander Ringholm har skapat Mondosidan.

Önskar du - som vägledare eller studierektor -
åtkomst till sidan är du välkommen att kontakta
någon av medlemmarna i arbetsgruppen.

 

 

Korrektur utbildningskatalogen
Snart är det dags för korrekturläsning av utbildningskatalogen. Korrekturet kommer
preliminärt att skickas den 3 december. Deadline för ändringar senast den 6 december.
Reservera ovanstående datum i era kalendrar för att läsa korrektur av katalogen.Mer
information kommer i samband med att korrekturet skickas ut.



information kommer i samband med att korrekturet skickas ut.

 
 Rekryteringsmässor

I dagarna pågår studentmässan Kunskap och Framtid
i Göteborg. Studie- och karriärvägledare och ett antal
studentambassadörer från Stockholms universitet är
på plats och presentera universitetets utbud av
program och kurser. Mässan pågår mellan den 14-16
november. Läs mer på Kunskap och framtids
webbplats.

Mellan den 27-30 november pågår Saco
Studentmässa på Älvsjömässan utanför Stockholm.
Är du en av de ca 80 personer som ska stå i vår
monter? Missa inte informationsmötet den 19
november kl. 15-16.30, Ekosalen, Studenthuset.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Johanna
Gréen, projektledare för Saco Studentmässa. Läs
mer om mässan på Sacos webbplats.

  

  
Ladda ned appen - Stockholms universitets guide
Du har väl inte missat att ladda ned Stockholms universitets mobilapp? Appen riktar
sig till våra studenter och innehåller en kartfunktion som gör det enkelt att hitta på
universitetsområdet. I appen hittar du även länkar till studentservice och information
som är viktig för studenter.

Ladda ned mobilappen genom att scanna OR-koderna nedan eller gå till någon av
länkarna:

För iPhone: http://su.se/iphoneapp

För Android: http://su.se/androidapp

 iPhone   Android  

 
  

Vetenskapsradion sänder från Studenthuset
Den 10 december, Nobeldagen, kommer Sveriges Radio Vetenskapsradion att sända
direkt från Studenthuset klockan 15-17. Programmet handlar om Nobelpriset,
forskning och frågor som rör årets belönade upptäckter.  Forskare och andra inbjudna
gäster deltar. Alla studenter och medarbetare vid universitetet är välkomna att komma
förbi för att lyssna och titta på direktsändningen. Sprid gärna detta bland era kolleger
och studenter! Mer information kommer på bland annat su.se.

För mer information kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen,
per.larsson@su.se.

 

AKTUELLT FÖR STUDIEVÄGLEDARE
Torsdagskonferenser

 
 Studievägledare vid Stockholms

universitet - och andra intresserade
medarbetare - inbjuds till
torsdagskonferenser cirka 1 gång i
månaden.

Konferenserna hålls mellan kl.13.30-
15.30 i Ekosalen, Studenthuset, om inget
annat anges.

Du anmäler dig till:
katarina.fjellstrom@su.se

 

Kommande torsdagskonferenser:
21 november:
Bengt-Olov Molander,
rektorsråd med operativt
samordningsansvar för
lärarutbildningarna,
redogör för universitetets
organisation kring
lärarfrågor. Alexander
Ringholm, vägledare för
lärarlegitimationsfrågor, går
igenom olika vägar till
behörighet och legitimation
för lärare. Anna-Mia
Bergkvist, projektledare för
samordningen i arbetet

 5 december: 
Thomas Ljunglöf, statistiker
på SACO, (Sveriges
akademikers
centralorganisation)
samhällspolitiska
avdelningen. Han ansvarar
bland annat för statistik
över arbetslöshet bland
akademiker. Han kommer
bland annat att tala om
akademikers livslöner och
vilka utbildningar som är
ekonomiskt lönsamma och
vilka som inte är det.

 12 december:
Viveka Sahlberg och Per-
Anders Stensson,
Universitets- och
högskolerådet (UHR), tar
dels upp tillträdesreglerna
kring Gy11 rörande
svenska gymnasiebetyg,
dels tillträdesfrågor som rör
sökande med utländska
gymnasiebetyg.

 



samordningen i arbetet
kring lärarlegitimationen,
informerar om
kompetensförsörjnings-
utskottets arbete.

vilka som inte är det.

 

AKTUELLT FÖR STUDENTER
Karriärseminarier

 
Sprid gärna information till studenter om
våra karriärseminarier. Alla seminarier
äger rum i Ekosalen, Studenthuset,
onsdagar kl. 15.00 - 16.30.

Anmälan till  seminariet sker på
karriärservice webbplats.

20 november: Jobb och praktik vid
EU:s institutioner. Information om såväl
praktikplatser som fasta tjänster -
presenteras av Gustav Blixt, Universitets
och högskolerådet (UHR).

30 november: Att söka jobb via sociala
medier, Rebecca Hedberg från Academic
Work berättar.

4 december: Writing a Succcessful CV
and Cover Letter. Seminariet hålls på
engelska men målgrupp är såväl
svenska som internationella studenter.

11 december: PhD Studies, a Panel
Discussion. Kom och ställ frågor till en
panel bestående av studenter från våra
olika fakulteter. Seminariet hålls på
engelska men målgrupp är såväl
svenska som internationella studenter
med forskarambitioner.

  

 
  

Vägledarinfo kommer ut tio gånger per år och ges ut av Studentavdelningen vid
Stockholms universitet. Redaktör: Johanna Gréen. Foto: Eva Dahlin.

Har du frågor om brevet? Mejla till: vagledarinfo@su.se
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