
 

  

 

 Nr 10, december 2013  
  Hej!

Nu är det inte många dagar kvar innan vi alla får en
välförtjänt julledighet. Med detta nummer av
Vägledarinfo passar vi på att önska dig en riktigt god
jul och tackar dig för ett gott samarbete under året.

Just nu arbetar Studentavdelningen för fullt med
programmet för vårterminens torsdagskonferenser
och karriärseminarier. Nästa termin startar som
vanligt med Välkomstdagen och Orientation Day.

Läs mer om det och mycket annat i brevet!

Hälsningar,
Johanna Gréen
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Tillträdesregler rörande Gy11
På den senaste Torsdagskonferensen hade vi besök av Viveka Sahlberg och Per-
Anders Stensson från Universitets- och högskolerådet (UHR). De talade om
tillträdesreglerna kring Gy11 rörande svenska gymnasiebetyg samt om tillträdesfrågor
som rör sökande med utländska gymnasiebetyg. De gick överskådligt igenom dessa
omfattande regler och hänvisade även till nedanstående informativa hemsidor för
ytterligare information.

De berättade också att om du som studievägledare ringer UHR bör du nämna att du
jobbar med vägledning för att undvika lång väntetid i telefonkö.

Här kan du läsa mer om tillträdesregler för Gy11:

www.vhs.se/Startsida-for-SYV/Regelverk/

https://bedomningshandboken.uhr.se/Svenska/

https://bedomningshandboken.uhr.se/Utlandska/

  
 Välkomstdagen 22 januari

Den 22 januari är det dags för vårterminens
Välkomstdag. Påminn nya studenter så att de inte
missar den!

Prorektor Hans Adolfsson och kårens vice ordförande
Adam Tiwe hälsar studenterna välkomna till
universitetet. Välkomstdagen gästas också av
alumnen och SVT-meteorologen Pia Hultgren, vars
karriär startade med en kvällskurs i meteorologi vid
Stockholms universitet.

På programmet står en föreläsning i studieteknik,
information från universitetsbiblioteket, IT-
avdelningen och Studentavdelningen. En nyhet är att
Studenthälsan tipsar om hur man håller den första
tiden som student så problemfri som möjligt.

Välkomstdagen äger rum i Aula Magna mellan kl. 12
och 15. I foajén utanför arrangeras en mässa där
studenterna kan träffa studentkåren, kår- och
fakultetsföreningar samt studentstödjande verksamt.

Läs mer om Välkomstdagen på universitetets
webbplats.

  

  
Orientation Day
För våra engelskspråkiga studenter anordnas Orientation Day den 22 januari kl. 17.30-
21.00 i Aula Magna. Under kvällen har bland annat IT-avdelningen,
universitetsbiblioteket och Studenthälsan informationspass. De internationella
studenterna får också veta mer om kurser i svenska språket och studentkårens
verksamhet.

Läs mer om aktiviteter för internationella studenter på su.se/orientationweek

 

Introduktionsdag för lärarstudenter



Nya lärarstudenter välkomnas till universitetet på en särskild introduktionsdag för
lärarstudenter den 16 januari. Under förmiddagen samlas studenterna på respektive
hemvist och på eftermiddagen är det ett gemensamt program i Aula Magna.
Studenterna får information om studierna och möjlighet att bekanta sig med
universitetsområdet och andra nya studenter. Du kan läsa hela programmet här.

  
 Nu blir det enklare att aktivera

studentkort och studentkonto
Varje termin använder cirka 20 000 nyantagna
studenter webben för att aktivera sitt
universitetskonto, beställa universitetskort och
webbregistrera sig. Tjänsten används även av
studenter för att återställa sina lösenord.

Lagom till vårterminen lanserar nu IT-avdelningen
den nya versionen av "Aktivera" som fått en ny
visuell layout och en bättre användarupplevelse. Det
går snabbare att ta sig igenom systemet och det är
också anpassat efter användarens behov. Systemet
känner till exempel av om personen redan har ett
aktivt konto eller om hen tidigare beställt ett
universitetskort.

Om du vill veta mer kan du kontakta Jennifer Baral
på IT-avdelningen.

  

AKTUELLT FÖR STUDIEVÄGLEDARE
Torsdagskonferenser

 

 

Hela höstterminen har det varit många besökande på våra torsdagskonferenser. Vi
hoppas på att detta fortsätter under våren och ett nytt program planeras för
närvarande tillsammans med referensgruppen.

Vi kan avslöja att det första tillfället, den 13 februari, kommer att handla om
examensfrågor ur olika aspekter. Bland mycket annat ska vi få höra mer om
bakgrund, innehåll och tillämpning av den nya lokala examensordningen som gäller
från och med den 1 januari 2014.

Vi återkommer med mer information om vårens konferenser både på hemsidan, via e-
post och Vägledarinfo.

 

 

AKTUELLT FÖR STUDENTER
Karriärseminarier

 
Även Karriärservice planerar för tillfället
vårterminens karriärseminarier.

Det första tillfället blir den 5 februari då
IKEA kommer på besök. Som vanligt
hålls karriärseminariet i Ekosalen,
Studenthuset mellan kl. 15.00 -16.30.

Mer information om våra
karriärseminarier kommer via My
Career, vår webbsida samt i kommande
nummer av Vägledarinfo.

  

 

Öppettider jul och nyår
Liksom övriga universitetet har Studentavdelningen stängt 24-26/12, 31/12 samt 6/1.
Övriga tider över jul- och nyårshelgen gäller nedanstående tider.

Infocenter:
23/12: kl. 8 - 12.30

27/12, 30/12, 2-3/1: kl. 8- 16

Studie- och karriärvägledningen:
23/12, 30/12, 2/1: telefonmottagning kl. 9-10, besöksmottagning kl. 10-12

Studentstöd:
23/12-2/2: stängt

Internationell mobilitet:
23/12-6/1: stängt

Studentkårens expedition:
23/12- 7/1: stängt



 
  

 

Vägledarinfo kommer ut tio gånger per år och ges ut av Studentavdelningen vid
Stockholms universitet.
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Har du frågor om brevet? Mejla till: vagledarinfo@su.se
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