
 

  

 

 Nr 2, februari 2014  
  Hej!

Den här veckan känns det som om vintern redan är
över för denna gång. Vi får se. Ett säkert vårtecken
är i alla fall att det snart är dags för Öppet hus.

Annat som är på gång är Studentavdelningens
torsdagskonferenser, under våren kan du bland annat
lära dig mer om normkritik eller interkulturell
kommunikation. Du kommer också att erbjudas en
fortsättningskurs i vägledningsmetodik.

Läs mer om det och mycket mer i februarinumret av
Vägledarinfo.

Trevlig läsning!

Hälsningar,
Johanna Gréen
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Öppet hus 12 mars
Onsdagen den 12 mars är det Öppet hus på universitetet. Under Öppet hus ställer
utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och läraryrket ut i Södra
huset, plan 3. De naturvetenskapliga utbildningarna ställer ut i Geovetenskapens hus.

Institutionerna bemannar borden med studievägledare, lärare och studenter. I
anslutning till Öppet hus hålls seminarier om hur det är att studera vid Stockholms
universietet och hur man kan bygga sin egen utbildning med hjälp av kurser. En nyhet
för årets Öppet hus är att besökarna även kan prova på en föreläsning i det ämne som
de är intresserade av. Har du frågor om Öppet hus är du välkommen att kontakta
projektledare johanna.green@su.se.                                   

                                                                                  Läs hela programmet här

Information till utställare
Ska du vara med som utställare under Öppet hus? Välkommen på ett kort
informationspass om arrangemanget i Södra huset.

Tid: måndagen den 3 mars, kl. 15 -15.30
Plats: Ekosalen, Studenthuset

Har du frågor om utställningen i Geovetenskapens hus? Kontakta per.nordstrom@su.se
informatör på naturvetenskapliga fakulteten.

  
 Utbildningskatalogen

Nu är utbildningskatalogen för Ht 2014/Vt 2015 här. I
slutet av februari skickas katalogen ut till ca 20 000
elever som går sista året i gymnasiet i Stockholms
län. Katalogen skickas också till ca 300
gymnasieskolor, folkhögskolor och komvux i länet.
Tillsammans med katalogen får också eleverna och
skolorna en inbjudan till Öppet hus.

Studentavdelningen gör även ett utskick till alla
institutioner på universitetet. Om du behöver fler
kataloger kan beställa dem via universitetets
webbplats. Där finns också en bläddningsbar digital
katalog.

Beställ eller bläddra i katalogen

  

  
Lika rättighetet och möjligheter för alla
Välkommen till ett seminarium i frågor som rör planen för lika rättigheter och
möjligheter för alla som studerar vid Stockholms universitet. Seminariet riktar sig till
dig som är kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning, ansvarig för
likabehandling i studentärenden eller arbetar med frågor som rör breddad
rekrytering/breddat deltagande.

I seminariet beskrivs handläggningsordning vid eventuella trakasserier mot
studenter, hur vi kan arbeta med breddad rekrytering och för en inkluderande
utbildning för studenter med funktionsnedsättning. Det kommer också att finnas tid för
erfarenhetsutbyte. 



Anmäl dig till seminariet
Seminariet hålls vid två tillfällen. Onsdag den 5 mars samt onsdagen den 20 mars.
Båda seminarierna hålls kl. 9-12 i Ekosalen, Studenthuset. Det finns platser kvar till
båda tillfällena. Sista dag för anmälan är på onsdag den 19 februari! Har du
frågor kontakta jämlikhetssamordnare:danijela. semunovic@su.se.

Anmäl dig till seminariet här

  
 
 Stöd för studenter att organisera

och planera studier
För studenter med neuropsykiatriska eller psykiska
funktionsnedsättningar som behöver hjälp med att
planera och organisera sina studier finns sedan
tidigare möjlighet att få en mentor.

Nu finns också möjlighet att ingå i en studiegrupp
under ledning av en erfaren mentor, då får studenten
möjlighet att utbyta erfarenheter och tips med andra
studenter och få stöd av mentorn. Det finns också
möjlighet för studenten att få stöd via sin smart-
phone.

Studenter som är intresserade ska
kontakta samordnarna för studenter med
funktionsnedsättning. De nås enklast på e-post:
studentstod@su.se

  

  
Nyheter från Universites- och högskolerådet (UHR)
Nyhetsbrev till vägledare
I mitten av varje månad skickar UHR ut
ett nyhetsbrev till vägledare på bland
annat universitet och högskolor.

För att få brevet anmäler du dig till
sändlistan på www.vhs.se/syv. Klicka på
fliken kontakt.

Gå till anmälan nyhetsbrev

 Ny webbplats för utlandsvistelse
Euroguidance.se är en ny webbplats om
Vägledning för internationell rörlighet. 

Få tips på hur du kan stötta dina
sökande före, under och efter en
utlandsvistelse samt hur du själv kan ta
del av internationellt utbyte.

Gå till Euroguidance.se

 

UHRs Vägledarsidor
På UHRs vägledarsidor publiceras nyheter om regelverket och här kan du få svar på
vanliga tillämplingsfrågor och hitta mejladresser till specialister och handläggare. Här
finns bedömningshandböcker och handledningsmaterial att ladda ner.

Gå till UHRs webbplats

  
  

 

Ny öppettider på allmänna studie- och
karriärvägledningen i Studenthuset
Den allmänna studie- och karriärvägledningen i Studenthuset har förändrade öppetider
på tisdagar. De nya öppettiderna är:

Telefontid: mån-tor: 9.00-11.00, ons även 14.00-15.00
Mottagning drop-in: mån-tor: 10.00-12.30, tis även 16.00-18.00

  
 
 Plugget, jobbet och livet

Missa inte alumnnätverkets alumnträff med Per
Naroskin, psykolog, författare och radiopratare. Per
återvänder till universitetet och intervjuas av
universitetslektor Lennart Högman från Psykologiska
institutionen.

Datum och tid: 5 mars kl. 17-19 (mingel med enkel
förtäring efter föreläsningen). Fri entré. Anmälan
under februari i alumnnätverket. Plats meddelas när
du anmäler dig.
                                                        Anmäl dig här

  

 



 

AKTUELLT FÖR STUDIEVÄGLEDARE
 
 
 

Håll huvudet kallt
Årets vägledningskonferens arrangeras av Luleå tekniska universitet
Den officiellla inbjudan är på väg ut och programmet är äntligen klart! Konferensen är
den 19 – 21 maj på Luleå tekniska universitet (LTU), campus Luleå.

Läs mer om konferensen på Luleå tekniska universitets webbplats

  
Fortsättningskurs i vägledningsmetodik
Stockholms universitet anordnar den 15-16 maj en fortsättningskurs i
vägledningsmetodik. Kursen vänder sig i första hand till studievägledare som gått den
första grundkursen i vägledningsmetodik alternativt annan studievägledarutbildning
eller motsvarande.

Kursen är en tvådagarskurs med syfte att ytterligare utveckla deltagarnas
vägledningsförmåga. Fokus kommer att ligga på senare faser i vägledningsprocessen
och utgångspunkt för kursen kommer att vara deltagarnas egna erfarenheter.

Information om kursen och hur du anmäler dig, kommer att skickas via mail till alla
studievägledare vid Stockholms universitet.

Om du har frågor om fortsättningskursen i vägledningsmeridik är du välkommen att
kontakta sebastian.mantelstjerna@su.se.

Torsdagskonferenser - fortbildning för studie- och
karriärvägledare och andra intresserade

 
Normkritik
Emma Bergenholtz, Påverkans-
sekreterare jämlikhet, Studentkåren
SUS talar om normkritik och utmanar
oss i praktiska övningar.  

Datum: 6 mars
Tid: 13.30-15.30
Plats: Ekosalen, Studenthuset

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

Datum: 20 mars
Tid: 13.00-15.30 (OBS tidigare start)
Plats: Ekosalen, Studenthuset

 

  
 
 
 

AKTUELLT FÖR STUDENTER
 
 
 

 Utlysningar av
utbytesplatser
Under mars månad utlyses utbyteplatser
genom centrala avtal för VT15 samt
platser inom Norden (nätverket Nordlys)
för studier HT14.

I samband med utlysningarna kommer
informationsmöten att anordnas om att
studera utomlands. Utlysningarna
publiceras på su.se/utlandsstudier.

Gå till webbplatsen för utbytesstudier

 

Karriärseminarier
 

5 mars: Funderingar kring
ledarskap och att bli chef?
På karriärseminariet kan studenter som
som siktar på en framtida chefskarriär
få värdefulla tips och råd. Vi får besök
av Jörgen Kihlgren,
ledarskapsutvecklare på Ledarna,
Sveriges chefsorganisation.

Tid: 15.00 -16.00
Plats: Ekosalen, Studenthuset

 12 mars: Vill du arbeta som
personalvetare?
Thomas Goldberg, ombudsman på
Akademikerförbundet SSR berättar om
personalvetarnas yrkesutövning, om
etikens roll i arbetet och om var jobben
finns.

Tid: 16.00 -17.00
Plats: Ekosalen, Studenthuset

 

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



till karriarservice@su.se.

 
  

 

Vägledarinfo kommer ut tio gånger per år och ges ut av Studentavdelningen vid
Stockholms universitet. Redaktör: Johanna Gréen. Foto: Niklas Björling, Eva Dalin,
Hjalmar Kyle, Karin Warvlin, Sarah Cooper och Nina Gorfer.

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