
 

  

 

 Nr 4, april 2014  
  Hej,

Jag hade tänkt skriva att sista anökningsdatum har
passerat och att vi nu börjar planera för nästa läsår.
Men som ni kanske uppmärksammat hade
universitets- och högskolerådet problem med
antagning.se igår, och har därmed förlängt
ansökningstiden till i natt kl. 24.00.

Med detta nummer vill jag passa på att önska dig en
riktigt glad påsk! Det ser ut att bli en solig helg!

När du kommer tillbaka får du gärna tipsa dina
studenter om våra karriärseminarier och fyll själv på
med ny kunskap på våra Torsdagskonferenser.

Hälsningar,
Johanna Gréen
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Nya medarbetare på studievägledningen
Den allmänna studie- och karriärvägledningen har fått två nya medarbetare. Marie
Nordin och Anna Edström. Marie kommer närmast ifrån arbete inom gymnasieskola
och Anna kommer ifrån Arbetsförmedlingen.

  
 

Studievägledarchatten
I förra veckan var det dags för
terminens studievägledarchatt där
blivande studenter fick ställa frågor om
utbildningsval. Ett tiotal vägledare deltog
i chatten som pågick under två dagar, en
timme per dag. Första dagen ställdes ett
70-tal frågor, men under dag två
minskade antalet frågor och slutade på
totalt 29 stycken. Ett stort tack till er
som var med och svarade på frågor i
chatten.

I chattarkivet kan du läsa vilka frågor
som ställdes.

  

  
Informationsmöte om IT-tjänster för studenter
Varje termin bjuder IT-avdelningen in till ett informationsmöte som handlar om de IT-
tjänster som universitetet erbjuder sina studenter. Mötet riktar sig till dig som har
kontakt med studenter. På mötet kommer du få aktuell information samt få möjlighet
att ställa frågor.

Datum och tid: torsdagen den 15 maj kl. 10–11
Plats: DeGeer–salen, Geohuset
IT- avdelningen bjuder på fika. Anmäla dig senast den 5 maj.

Anmäl dig här

  
Välkomstdagen
Onsdagen den 3 september kl. 11- 15
är det dags för höstterminens
Välkomstdag för alla nyantagna
studenter i Aula Magna. På
Välkomstdagen får studenterna
information och inspiration inför sina
kommande studier.

Påminn gärna dina kollegor på
institutionen om att hålla dagen
undervisningsfri i den mån det är
möjligt.

Läs mer om Välkomstdagen här

  

  



 Terminstartsfoldrar

Inför varje termin tar Studentavdelningen fram
guiden "En lyckad terminstart" i samarbete med IT-
avdelningen, universitetsbiblioteket och studentkåren.
Foldern beräknas skickas ut till de institutioner som
har beställt den i början av juni. Du kan då bifoga
guiden till din institutions
välkomstbrev till studenterna. Guiden
kommer också att skickas som pdf-fil för dig som
skickar ett digitalt brev samt finnas tillgänglig på
universitets webbplats. Folder finns också på
engelska för våra internationella studenter och har då
titeln "A Smooth Start".

Om du har glömt att beställa den tryckta foldern
ska du kontakta johanna.green@su.se
senast den 30 april.

  

  

 
 

AKTUELLT FÖR STUDIEVÄGLEDARE
 
 
 

Torsdagskonferenser - fortbildning för studie- och
karriärvägledare och andra intresserade

 
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: 13.30{cke_protected_1}
–{cke_protected_2}{cke_protected_3}{cke_protected_4}16.30
(OBS tidigare start)
Plats: Ekosalen, Studenthuset

 Samtalsmetodik –
samtal i praktiken
Carina Bäckström delar
med sig av metod och
verktyg utifrån
sitt arbete som Studie-
och karriärvägledare på
Malmö högskola.

Datum: 15 maj
Tid: 13.00–15.30
Plats: Ekosalen,
Studenthuset

 

  
Tema: Studenthälsa
Föreläsning om olika former av psykisk sjukdom, om vanliga sjukdomstecken och om
olika behandlingsmetoder. I samband med föreläsningen ges tillfälle för frågor, samt
information om studenthälsovården och för den intresserade en titt på Studenthälsans
nya öppna mottagning i Studenthuset.

Datum: 22 maj
Tid: 13.00–15.30
Plats: Ekosalen, Studenthuset

 

Här kan du anmäla dig till torsdagskonferenserna

Klicka på den konferens du vill anmäla dig till och fyll i formuläret. Du kan också
skicka mejl till katarina.fjellstrom@su.se   

 

 
 
 

AKTUELLT FÖR STUDENTER
 
 
 

Utbytesstudier i Norden
Just nu är det möjligt att söka utbyte
genom nätverket Nordlys för
vårterminen 2015. Sista ansökningsdag
är 22 augusti. Utbyte genom Nordlys
berättigar till ett stipendium.

Läs mer om utbytestudier här

  

  
 Sommarkurser

Den 5 maj får de studenter som sökt
årets sommarkurser besked om de har

 



årets sommarkurser besked om de har
antagits eller inte. Studenterna behöver
inte svara på beskedet.

 
  

Bidrag till projekt för jämställdhet
Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor har beslutat att årligen utlysa medel,
som kan sökas av studenter vid Stockholms universitet, för projekt inom
jämlikhetsområdet. Målet är att främja lika rättigheter och möjligheter för studenter
och/eller förebygga trakasserier enligt diskrimineringslagen genom att ta till vara och
möjliggöra studenters idéer. För 2014 beviljar Rådet för jämställdhets- och
jämlikhetsfrågor medel om högst 15 000 kr per projekt. Ansökningar behandlas två
gånger per år. Sista ansökningsdag är 9 maj och 17 oktober.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker

Karriärseminarier
 

23 april: Marknadsför dig själv!
Akademikerförbundet Jusek besöker
karriärservice och ger tips om hur du
skriver ett cv och personligt brev.

Tid: 15.00 -16.30
Plats: Ekosalen, Studenthuset

 7 maj: Att lyckas på intervjun
Akademikerförbundet Jusek besöker
karriärservice och ger tips om hur du
lyckas på arbetsintervjun

Tid: 15.00 -16.30
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.
Illustration: Maja Larsson/knyckenilluku.se

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

 

  
 

Postman


