
 

  

 

 Nr 3, mars 2014  
  Hej!

I detta nummer av Vägledarinfo efterlyser vi
studievägledare till vårens studievägledarchatt och vi
ber dig att se över dina kontaktuppgifter inför
produktionen av Studievägledarlistan för kommande
läsår.

Missa inte heller att läsa om inspirationsdagen för
vägledare i april, och mycket annat, i marsnumret av
Vägledarinfo.

Trevlig läsning!

Hälsningar,
Johanna Gréen
Redaktör Vägledarinfo

 

  
 Tack!

Stort tack till dig som var med och
gjorde Öppet hus 2014 till ett lyckat
evenemang i onsdags! Omkring 2700
besökare kom till utställning i Södra
huset, och i Geovetenskapens hus åt
över 400 besökare semlor som
naturvetarna - traditionsenligt - bjöd
sina besökare på.

Läs reportaget från Öppet hus

Inom kort kommer vi att skicka ut en
enkät till alla utställare.

Passa på att tycka till så att vi kan bli
ännu bättre nästa år!

 

  
Var med och chatta!
Den 9-10 april kl. 14-15 är det dags
för vårens studievägledarchatt! Vi
hoppas att många av er vägledare vill
delta även denna gång, antingen båda
dagarna eller den dag ni anger.

Anmäl ditt deltagande senast den
31 mars till: johanna.green@su.se.

  

  
Språkverkstadens stöd till studenter
Till Språkverkstaden är alla studenter på Stockholms universitet välkomna för att få
språklig handledning av skriftliga uppgifter - både på svenska och engelska.
Språkverkstaden erbjuder individuell handledning och seminarier om akademiskt
skivande.

Individuell handledning
En student kan få hjälp med handledning kring alla typer av skriftliga uppgifter som
förekommer på universitetet, i alla ämnen och på alla nivåer. För att få handledning
besöker studenten Språkverkstaden i Studenthuset på deras drop-in tid på tisdagar
mellan klockan 14-16. Det går även bra att kontakta Språkverkstaden via e-post för
att boka en tid.

Seminarier
I april och maj håller Språkverkstaden flera seminarier. Tipsa gärna era studenter som
skriver uppsats eller inför tentamen! De kostar inget att delta men studenterna måste
anmäla sig i förväg. Seminarierna hålls i Studenthuset.

Att skriva formellt: språk och stil: 8 och 23 april
Att tolka tentamensfrågor: 9 april
Att skriva uppsats: 29 april och 6 maj

För anmälan till seminarier, eller tidsbokning för handledning, kontakta
Språkverkstaden via e-post: sprakverkstaden@su.se.

För mer information om innehåll, tid och plats för seminarierna besök
Språkverkstadens webbplats.



Språkverkstadens webbplats.

Gå till Språkverkstadens webbplats

  
 Dags att uppdatera

Studievägledarlistan

Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram
Studievägledarlistan. Det är en folder som innehåller
alla universitets studievägledare och deras öppettider
och kontaktuppgifter.

Nourhayat Karademir, informatör på
Studentavdelningen, har kontaktat dig som är
studievägledare, och bett dig att kontrollera din
institutions kontaktuppgifter och öppettider för den
kommande foldern: Studievägledarlista HT14- VT15.
Senast den 11 april behöver Nourhayat veta om du
vill göra några ändringar, eller inte, i listan.

Du når Nourhayat via e-post:
nourhayat.karademir@su.se.

Titta i Studievägledarlistan för läsåret 2013/14

  

  
Tipsa studenter och kollegor om våra hjälpmedel
Hjälp med att stava rätt
Du vet väl att Stockholms universitet har studentlicenser för rättstavnings-
programmen Stava Rex och SpellRight? Registrerade studenter kan via Mondo ladda
ner programmen till sina privata datorer, och anställda kan ladda ner till sin
arbetsplatsdator.

Stava Rex är ett rättstavningsprogram på svenska. Det är utvecklat speciellt med
tanke på personer med läs- och skrivsvårigheter, men det är också bra för alla som
behöver stöd för sin stavning. SpellRight är ett rättstavningsprogram på engelska.
Det rättar engelska stavfel och grammatikfel. Det är utvecklat för att användas av de
som skriver på engelska som andraspråk och för personer med läs- och
skrivsvårigheter, men det är precis som Stava Rex bra för alla som behöver stöd för
sin stavning.

Läs mer om Stava Rex och SpellRight

Hjälp med att skriva, läsa och formulera rätt
Universitetet har också campuslicens för talsyntesprogrammet ViTal. ViTal är ett
verktyg som med hjälp av en digitalröst läser upp det som står skrivet på
datorskärmen och det som skrivs i stunden. Att universitetet har campuslicens innebär
att det finns tillgängligt inom Stockholms universitet. Programmet delas inte ut till
studenter för hemmabruk. Som anställd kan du få programmet installerad på din
arbetsplats.

Läs mer om ViTal

  
 
 

AKTUELLT FÖR STUDIEVÄGLEDARE
 
 
 
  

Inspirationsdag för vägledare
Torsdagen den 3 april är du som studievägledare inbjuden till en inspirationsdag i
samarbete med Karolinska Institutet. Temat för dagen är retention eller
studentintegration - hur vi kan utveckla arbetet med att behålla studenterna på våra
utbildningar.

Under dagen kommer du att få lyssna till Staffan Andersson, studievägledare, forskare
och adjunkt från Uppsala Universitet som bland annat genomför kurser kring
studentintegration för att motverka studentavhopp. Ingela Wiese, studie- och
karriärvägledare Malmö högskola, berättar om hur de jobbar med att förebygga
avhopp. Medverkar gör även CSN med allmän information om regler som är aktuella
för studievägledare.

Dagen är kostnadsfri och du bjuds på fika och lunch. Observera att det är
begränsat med platser så det är först till kvarn som gäller.

Datum och tid: 3 april kl. 9-17
Plats: Karolinska Institutet, Campus Solna

Om du har frågor kontakta: jeanette.soderberg.norland@ki.se, tfn: 08-524 860 11

Anmäl dig till inspirationsdagen här

Torsdagskonferenser - fortbildning för studie- och
karriärvägledare och andra intresserade



 
Interkulturell kommunikation
Karin Knutsson från Culturemind
diskuterar kommunikationssätt i olika
kulturer med fokus på icke-verbal
kommunikation.

Datum: 20 mars
Tid: 13.30-15.30 (OBS tidigare start)
Plats: Ekosalen, Studenthuset

 Tema Karriär
Mia Oldenburg, karriärvägledare, Luleå
tekniska högskola och Mats Reinhold,
karriärvägledare, Umeå universitet
berättar om utvecklingsarbetet med
karriärfrågor på sina respektive
lärosäten.

Datum: 24 april
Tid: 13.00-16.00 (OBS förlängd tid)
Plats: Ekosalen, Studenthuset

 

  
 
 
 

AKTUELLT FÖR STUDENTER
 
 
 

 Sök utbytesstudier senast
den 31 mars

Just nu är det möjligt att söka plats som
utbytesstudent genom universitetets
centrala avtal för vårterminen 2015. Det
är också möjligt att söka utbytesplats i
Norden, genom nätverket Nordlys, för
höstterminen 2014 eller för hela läsåret
2014/15. Utbyte genom Nordlys
berättigar till ett stipendium.

Utlysningarna är öppna till 31 mars.

Läs mer om utbytesstudier

 

Karriärseminarier
 

26 mars: Att arbeta med globala
bistånds och utvecklingsfrågor
Lena Kjellberg, Plan Sverige, och Josefin
Sundqvist, Uppsala Universitet, delar
med sig av sina erfarenheter från en
karriär inom globala utvecklingsfrågor i
Sverige och världen.

Tid: 16.00 -17.00
Plats: Ekosalen, Studenthuset

 2 april: Jobba inom
Utrikesdepartimentet?
Sophie Tzelidis från
Utrikesdepartementet (UD) informerar
om deras rekrytering och vad som krävs
för ett arbete inom UD.

Tid: 16.00 -17.00
Plats: Ekosalen, Studenthuset

 

Studenterna anmäler sig till karriärseminarierna via MyCareer eller genom att mejla
till karriarservice@su.se.

 
  

 

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

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