
 

  

 

 Nr 1, januari 2014  
  Hej!

Vi hoppas att du har haft en bra start på 2014!

På Studentavdelningen började vi året med det sista
arbetet med utbildningskatalogen för höstterminen
2014, vårterminen 2015 och sommarkurser 2014.
Katalogen har nu gått till tryck. I mitten av februari
får vi se resultatet. Redan nu kan du se hur den
kommer att se ut på bilden intill.

I januarinumret av Vägledarinfo får du veta mer om
webbcafé för studievägledare, möjligheterna med
jobb - och karriärportalen MyCareer samt
universitetets medverkan i Bazaren i Kulturhuset.

Trevlig läsning!

Hälsningar,
Johanna Gréen
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Nyheter från Nationella vägledarnätverket
Nationella vägledarnätverket är en arena för samverkan, kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte för alla som arbetar med studie- och karriärvägledning vid
universitet och högskolor. Nätverket anordnar bland annat en årlig konferens samt
kurser i vägledningsmetodik.

Webbcafé
I november startade nätverket ett webbcafé där aktuella och svårlösta frågor kan
diskuteras. Nästa webbcafé kommer att handla om uppföljning av studenter och är
planerad till den 7 februari kl.10.00- 11.30. För att kunna delta i webbcaféet krävs
tillgång till Adobe Connect, webbkamera och headset. Webbadressen till rummet är
https://connect.sunet.se/studievagledarnatverk.

                                                                                        Till caféets webbplats

Gå med i nätverket på LinkedIn
Nätverket har en egen grupp på karriärnätverket LinkedIn. Gå med i gruppen och ge
förslag på ämnen som kan diskuteras på webbcaféet.

                                                                                         Till gruppen på LinkedIn

Nationell studievägledarkonferens
Det nationella vägledarnätverket jobbar även för att en årlig studievägledarkonferens
ska arrangeras av ett lärosäte. Nästa nationella studievägledarkonferens kommer att
äga rum vid Luleå tekniska universitet den 19-21/5 2014. Reservera dagarna i din
kalender, mer information kommer senare.

Har du frågor kan du kontakta birgit.marklund-beijer@su.se på Studentavdelningen.
Birgit är Stockholms universitets representant i Nationella vägledarnätverket.

  
 Välkomstdagar

Nästa vecka välkomnar Stockholms universitet cirka
8000 nyantagna studenter. Av dem är cirka 400
inkommande utbytesstudenter.

Måndagen den 20 januari mellan kl. 17.30 och 21.00
är det Orientation Day för alla internationella
studenter i Aula Magna. Studenterna får praktisk
information om universitetskort, bibliotek, kurser i
svenska språket, hälso- och sjukvård etc. Vicerektor
Karin Bergmark kommer att inleda dagen med att
hälsa alla studenter välkomna.

Onsdagen den 22 januari mellan kl. 12.00 och 15.00
är det Välkomstdagen för nya studenter. Prorektor
Hans Adolfsson och kårens vice ordförande Adam
Tiwe hälsar studenterna välkomna till universitetet.
Dagens gäst är alumnen och SVT-meteorologen Pia
Hultgren.

  

  



 Upptäck möjligheterna med
MyCareer
Stockholms universitet har tecknat ett avtal om
tjänstekoncession med det danska företaget
Graduateland Aps avseende en karriärportal - My
Career - för studenter.

Torsdagen den 23 januari mellan kl. 11 och 14 får
universitetet besök av representanter från
Graduateland. Under dagen erbjuds studenter - men
även intresserade anställda - en genomgång av
portalen samt tips på hur man kan göra sin profil mer
sökbar.

De som registrerar sig på portalen under dagen har
chansen att vinna ett presentkort av Graduateland
från Akademibokhandeln till ett värde av 500 kr.
Under dagen bjuder Studentavdelningen på kaffe.
Representanter från MyCareer kommer att finnas på
plats både utanför bibliotekets entré och intill
Infocenter i Studenthuset.

Läs mer om jobb- och karriärportalen MyCareer

  

  
  Bazaren 7-8 februari

Stockholms universitet kommer att vara på plats på
Bazaren i Kulturhuset i Stockholm. Syftet är att ge
studieinformation och vägledning bland annat om hur
man gör för att få utländska betyg och examen
bedömda inför anställning eller vidareutbildning.

På plats har universitetet representanter från allmäna
studie- och karriärvägledningen, Antagningen,
projektet Korta vägen samt studievägledare för
Svenska som främmande språk.

Bazaren har öppet fredagen den 7 februari kl. 10 –17
och lördagen den 8 februari kl. 11–16. Fri entré för
besökare.

Har du frågor? Kontakta nour.karademiri@su.se på
Studentavdelningen.

                                Läs mer på Bazarens webbplats

 

  
Personalnytt
Sedan den 1 januari arbetar Anne
Jansson på Sektionen för studentstöd
tillsammans med Anna Göthner och Åsa
Ferm.

Anne arbetar deltid och nås enklast via
e-post: anne.jansson@su.se

 Utbetalning av arvode
Arvodesblanketten för anteckningsstöd,
tentavakt eller liknande ska ha inkommit
till Studentavdelningen senast den 5:e
varje månad för att arvode ska kunna
utbetalas den 25:e för utfört arbete
föregående månad.

Om blanketten inkommer för sent
betalas arvodet ut nästföljande månad.
   

 

  
Utlysning av centrala utbytesplatser vårterminen 2015
Mellan den 3 och 28 mars 2014 är det möjligt att söka utbyte genom centrala avtal för
vårterminen 2015. Utlysningen publiceras på su.se/utlandsstudier

                                                                                Besök sidan om utlandsstudier

  
AKTUELLT FÖR STUDIEVÄGLEDARE
Torsdagskonferenser

 

 

Första tillfället för torsdagskonferenser denna termin blir den 13 februari  kl. 13.30 i
Ekosalen på Studenthuset. Då får du ta del av bakgrund, innehåll och tillämpning av
den nya lokala examensordningen. Konferensen pågår till cirka 16.00.

I nuläget planeras de sista detaljerna för vårens program. Inom kort finner du
programmet på medarbetarwebben och via mejl. Bland annat kommer det att bli
tillfällen med internationell kommunikation, normkritik och karriärtema.

 

 

AKTUELLT FÖR STUDENTER
Karriärseminarier

 
Även Karriärservice planerar de sista
detaljerna för vårterminens
karriärseminarier.

  



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

Andra smakprov ur programmet är:
Lärarjouren, Vägen till ledarskap, CV
skrivande och tips för
anställningsintervjun.

Karriärservice kommer att vara
representerade på Välkomstdagen den
22/1 och då kommer vårens program att
vara färdigställt.

 

 

Vägledarinfo kommer ut tio gånger per år och ges ut av Studentavdelningen vid
Stockholms universitet.

Redaktör: Johanna Gréen. Foto: Eva Dalin.

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