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A k t u e l l t
Deadline katalog - 18 oktober
Inmatningen i SISU för utbildningska-
talogen ska vara klar den 18 oktober. 
Därefter granskar Antagningen utbu-
det, innan det formges, för att i början 
av december skickas på korrektur till 
institutionerna (se notis intill). Arbetar 
du med katalogen? Se till att du är med 
på utskickslistan för all information 
som rör katalogarbetet. Du registrerar 
dig här: https://lists.su.se/mailman/
listinfo/kataloglista-at-studadm.su.se 

Torsdagskonferens
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 presenteras.
Tid: kl. 13.30-15.30
Plats: Ekosalen, Studenthuset.
Anmäl dig till: katarina.fjellstrom@su.se

Torsdagskonferens på en fredag
Den 8 november berättar Ulrika Gran-
lid, studievägledare vid Högskolan 
Skövde om Early warning system. 
Högskolan Skövde har utvecklat en 
funktion för studentuppföljning, TUSS 
- Tidigt Uppföljnings System Skövde. 
Det är ett tekniskt hjälpmedel för pro-
gramansvariga och studievägledare att 
använda vid studentuppföljning.  
OBS! Att denna konferens hålls på en 
fredag.
Tid: kl. 13.00-15.00
Plats: Ekosalen, Studenthuset.
Anmäl dig till: katarina.fjellstrom@su.se

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

23 oktober: Hur skriver man ett lyckat 
CV? Jusek ger tips och råd.

30 oktober: Hur lyckas man på anställ-
ningsintervjun? Jusek ger tips och råd.

Hösten är här och just nu är det oerhört vackert på universitetsområdet med alla 
färgglada träd. I årets åttonde nummer av Vägledarinfo påminner vi bland annat 
om viktiga datum för arbetet med utbildningskatalogen. Vi vill också passa på 
att tacka dig som var med i höstens studentchatt. Trevlig läsning!

Katalogkorrektur 
Alla institutioner kommer att få korrektur på utbild-
ningskatalogen. 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 korrek-
turet skickas ut.

Internationella veckan
Den 18-22 november pågår den internationella 
veckan. På temat utbytesstudier arrangeras bl. a. 
föreläsningar och en studentmässa där studenter har 
möjlighet att träffa utländska universitet, ambassader, 
personal från externa organisationer och studenter 
från olika utländska universitet. För program och 
mer information: su.se/utbildning

Rekryteringsmässor för gymnasieelever
Den 14-16 november deltar Stockholms universitet 
på mässan Kunskap och framtid i Göteborg och mel-
lan den 27 och 30 november finns vi på Saco Stu-
dentmässa på Stockholmsmässan i Älvsjö. I Göteborg 
finns representanter från Studentavdelningen och den 
allmänna studievägledningen. I Älvsjö hjälper även 
varje fakultet till att bemanna universitetets monter. 
Är du intresserad av att bidra med kunskap inom ditt 
ämnesområde på Saco Studentmässa i Älvsjö? Vänd 
dig till respektive fakultetsinformatör.

Jämlikhetspott
Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor utlyser 
i år sammanlagt 50 000 kr för projekt inom jämlik-
hetsområdet. Genom att ta till vara och möjliggöra 
studenters idéer är målet att främja lika rättigheter 
och möjligheter för studenter. Målet kan också vara 
att förebygga trakasserier enligt diskrimineringslagen. 
Pengarna kan sökas av studenter vid Stockholms uni-
versitet. För mer information: su.se/jamlikhet

Vårterminens Välkomstdag
Nästa Välkomstdag för nyantagna studenter
blir den 22 januari 2014 kl. 12-16.Påminn gärna dina 
kollegor på institutionen att hålla dagen undervis-
ningsfri i den mån det är möjligt.

Nya studentambassadörer
Under oktober och november kommer Studentavdel-
ningen att rekrytera ca 10 nya studentambassadörer. 
Annons kommer inom kort att finnas på: su.se/ut-
bildning/studentliv/studentambassador

Lärarlegitimation
Har du frågor kring lärarlegitimation? Du vet väl att 
lararlegitimation@su.se är en ny ingång för samtliga 
inkommande frågor kring lärares behörighet, vida-
reutbildning och legitimation (utom LL, VAL, ULV 
som sköts av respektive funktioner). Som vägledare 
får du gärna vidarebefordra ärenden till e-post-
adressen. Du är också välkommen att själv höra av 
dig om du har frågor.  

Stresshanteringskurs
Studenthälsans stresshanteringskurs riktar sig till 
studenter som har börjat fundera kring vad stress 
betyder. Kan man påverka sin förmåga att tåla stress? 
Olika tekniker presenteras.
Stresshanteringskursen startar torsdagen den 7 no-
vember och pågår under tre torsdagar. Kursen hålls 
i Studenthälsans lokaler, Studentpalatset, Norrtulls-
gatan 2. För mer information: studenthalsanistock-
holm.se.

Utbytesstudier läsåret 2014/15
Mellan den 11 november och 6 december utlyses de 
utbytesplatser om är tillgängliga genom centrala avtal 
och nätverket North2North. Studieplatserna publi-
ceras på: su.se/utlandsstudier. Där finns också mer 
information om behörighetskrav och urval.

Studieadministrativ kalender
På webben finns en studieadministrativ 
kalender där du kan hitta viktiga datum som rör 
SISU, NyA (antagning), Ladok och VFU. 
Du hittar kalendern här: https://confluence.it.su.se/
confluence/display/Support/Studieadministrativkal-
ender 

Karriärportal
Ett avtal för en karriärportal för studenter vid Stock-
holms universitet är på väg att träffas mellan Stock-
holms universitet och Graduateland ApS. I början av 
november beräknas karriärportalen att lanseraras på 
universitetets webbplats. Portalen ska möjliggöra att 
arbetsgivare kan annonsera efter student för heltids-
tjänster, arbete i utlandet, studie- och deltidsjobb, 
examens- och uppsatsarbeten, ”internships”, praktik 
samt frivilligt arbete och ideellt engagemang. Portalen 
kommer att ersätta den annonshanteringen om lediga 
jobb m.m som finns idag på Studentavdelningen. Mer 
information kommer i nästa nummer av Vägledar-
info. 
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