
 

  

 

 Nr 5, april 2014  
  Hej,

Nu är björkarna gröna och kungsängsliljorna
blommar i trädgården vid Studenthuset. Trots att det
varit ganska kyligt de senaste dagarna är våren här!

I detta nummer av Vägledarinfo kan du läsa om
regler för tentamen i resursrummen och vem som
kommer att tala på Välkomstdagen i höst.

Som vanligt får du tips om karriärservices
karriärseminarier och studievägledningens
torsdagskonferenser. Det är de sista tillfällena för det
här läsåret, så passa på att besöka dem innan
terminen är slut.

Hälsningar,
Johanna Gréen
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Regler för tentavakter och tentander i resursrummen

Service till studenter med funktionsnedsättning har skapat ett dokument för
tentavakter i resursrummen. Reglerna ämnar att förebygga oklarheter kring återbud,
överlämning av tenta, utskrift av tenta, internetuppkoppling i rummen med mera. Det
är viktigt att institutionen klargör för både tentander och tentamensvakter vilka regler
som gäller för tentamen i resursrummen, så att hänsyn tas både till studentens behov
och att en rättssäker examination säkerställs.

Dokumentet finns att hämta här

Mer information finns även på: su.se/tillganglighet

  
 Arbetsmarknadsdagar efterlyses

Den allmänna studie- och karriärvägledningen är
nyfiken på vilka arbetsmarknadsdagar som planeras
att genomföras under nästa läsår.

Planerar din institution att ha en arbetsmarknadsdag?
Meddela Frida Andersson, studie-och karriärvägledare
på Studentavdelningen. Frida når du lättast via e-
post: frida.andersson@su.se.

  

  
  Mårten Schultz gästar

Välkomstdagen
Onsdagen den 3 september kl. 11–15 är det dags
för Välkomstdag för alla nyantagna studenter i Aula
Magna.

I höst gästas dagen av Mårten Schultz, tidigare
student vid Stockholms universitet och numera
professor i civilrätt. Han undervisar vid universitetet
och har fått utmärkelsen Årets lärare 2012. Mårten är
också grundare av Juridikinstitutet, en ideell
organisation som arbetar mot internetrelaterade
kränkningar. Just nu syns han, och Juridikinstitutet, i
TV 3:s program Trolljägarna, där de tillsammans med
Robert Aschberg hjälper personer som blivit utsatta
för så kallat näthat att få upprättelse.

Mer information om Välkomstdagen finns här

 

  
 FöretagsBarometern

Varje år röstar Sveriges universitets- och
högskolestudenter fram sina framtida
drömarbetsgivare i landets största
studentundersökning FöretagsBarometern.

Tisdagen den 3 juni kommer Universum till
universitetet och presenterar undersökningen. Alla
som är intresserade är välkomna att lyssna. Ingen
föranmälan krävs.

  



Datum: tisdag 3 juni
Tid: kl. 13.30–15.30
Plats: Stora Skuggan, Svante Arrhenius väg 21 A.

  
  Sommarstängt och nya öppettider

hos Studenthälsan
Studenthälsans mottagning stänger för terminen i
början av juni. Mottagningen i Studenthuset har öppet
till och med onsdagen den 4 juni, och
mottagningen i Studentpalatset till och med
torsdagen den 5 juni. Telefontiden för
psykologmottagningen stänger onsdagen den 11
juni och telefontid för sjuksköterska stänger
torsdagen den 5 juni.

Måndagen den 25 augusti öppnar Studenthälsan
åter och då gäller nya tider för öppen mottagning. De
nya öppettiderna i Studenthuset är: måndag–torsdag,
kl. 12–16, och i Studentpalatset: tisdag–torsdag, kl.
13–16.

 

 
 

AKTUELLT FÖR STUDIEVÄGLEDARE
 
 
 

Torsdagskonferenser - fortbildning för studie- och
karriärvägledare och andra intresserade

 
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: 13.30–15.30
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: 13.30–15.30
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
 
 
 

 Föreläsning i
studieteknik
Föreläsningen tar upp
studieplanering,
lässtrategier,
anteckningar och
lärstilar.

Sista tillfället för
terminen är tisdagen
den 3 juni kl.
13.00–15.45 i Ekosalen
Studenthuset.

  Kurs: Tala inför
grupp
Kurs för studenter som
känner sig osäkra inför
muntliga redovisningar
och liknande.

Kursen består av tre
tillfällen med start
onsdagen den 21
maj. Övriga tillfällen:
22 och 23 maj.

 

 Mer information om kurserna och hur studenterna anmäler sig finns här 

Karriärseminarier
 

15 maj: ”Rätt jobb kan förändra
dig, du kan förändra ett företag”

 21 maj: Hur lönsamt är det att
utbilda sig?

 



Marie Svärd, sverigechef på Hays,
berättar om hur det är att jobba på Hays
och i rekryteringsbranschen.
Studenterna får veta hur en
rekryteringsprocess går till och om hur
rekryteringsspecialister strävar efter att
ge bästa service till både företag och
kandidater.

Tid: 13.30–14.15 + tid för frågor
Plats: Galleriet, Studenthuset. Obs!
Lokalen.

Thomas Ljunglöf, statistiker på SACO,
talar om akademikers livslöner. Vilka
karriärvägar är ”mest lönsamma”? Vad
ska man – krasst ekonomiskt – satsa
respektive inte satsa på?

Tid: 15.00–16.30
Plats: Ekosalen, Studenthuset

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

 
  

 

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

Redaktör: Johanna Gréen.
Foto: Eva Dalin, Emanuel Almborg, Per Larsson, Frida Andersson.

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